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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
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Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 

Критерії оцінювання: 

 Виконання тестових завдань – 20 балів 

Всього 20 питань по 1 балу. Максимальна кількість балів 

за тести – 20. 

 Виконання відкритих питань (розгорнута відповідь) – 20 балів. 

Всього 2 питання по 10 балів. 

  



Бали Критерії оцінювання розгорнутої відповіді 

 

9-10 балів 

Завдання виконане в повному обсязі, студент має системні, дієві 

знання, володіє понятійним апаратом, відповідь на запитання 

вичерпна й аргументована, не має помилок. 

 

7-8 балів 

Робота виконана в повному обсязі, але має деякі неточності і 

незначні помилки; достатньо високий рівень загальної обізнаності 

з предмету та адаптивності при використанні потрібного 

матеріалу. 

 

5-6 балів 

Поверхневе знання змісту тем з дисципліни, труднощі при 

використанні понятійного апарату, відсутність міцних логічних 

зв’язків і послідовності у розумінні навчального предмету. 

 

3-4 балів 

Студент знайомий з матеріалом, але не виділяє основних 

положень, допускає суттєві помилки, які викривлюють зміст, не 

вміє користуватися термінологією і поєднувати теоретичні засади 

з практичним їх втіленням. 

 

0-2 балів 

Не виявляє розуміння матеріалу, має розрізненні знання, допускає 

грубі помилки, обсяг виконаного завдання менше 20%. 
 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Дайте загальну характеристику комплексу вправ для освоєння з водним 

середовищем (мета; групи вправ, які його складають). 

2. Розкрийте оздоровче значення плавання. 

3. Розкрийте виховне значення плавання. 

4. Розкрийте фізичні властивості води та їх вплив на техніку плавця. 

5. Розрийте прикладне значення плавання. 

6. Проаналізуйте техніку рухів ногами при плаванні кролем на грудях. 

7. Опишіть техніку рухів руками при плаванні кролем на грудях. 

8. Зробіть аналіз техніки узгодження рухів руками з диханням при плаванні 

кролем на грудях. 

9. Дайте характеристику техніці пірнання в глибину способом вниз ногами. 

10. Дайте характеристику техніці роботи рук при плаванні способом на боці. 

11. Дайте характеристику різним варіантам техніки транспортування 

потерпілого на воді способом на спині. 

12. Дайте характеристику «синьому» утопленню. Особливості прогнозу. 

13. Дайте характеристику положенню тіла при плаванні брасом. 

14. Проаналізуйте техніку рухів ногами при плаванні брасом. 



15. Опишіть основні вправи, що використовуються для навчання рухам 

руками способом на боці. Використання плавального інвентарю. 

16. Проаналізуйте техніку узгодження рухів руками з диханням при плаванні 

брасом. 

17. Поясніть загальну координацію рухів при плаванні брасом. 

18. Проаналізуйте техніку старту при плаванні кролем. 

19. Проаналізуйте техніку старту при плаванні брасом. 

20. Проаналізуйте техніку старту при плаванні кролем на спині. 

21. Проаналізуйте техніку простого закритого повороту при плаванні кролем. 

22. Проаналізуйте техніку повороту маятником при плаванні брасом. 

23. Проаналізуйте техніку простого повороту при плаванні кролем на спині. 

24. Назвіть основні вправи, що використовуються для вивчення техніки рухів 

ногами при плаванні способом брас на спині. Використання плавального 

інвентарю. 

25. Розкрийте зміст  «Положення про змагання з плавання». 

26. Назвіть основні вправи, що використовуються для вивчення техніки 

загальної координації рухів при плаванні способом брас. Вдосконалення техніки. 

27. Дайте характеристику особливостям проведення рухливих ігор на воді. 

28. Назвіть специфічні вправи, які дозволяють  виправити типові помилки у 

рухах руками при плаванні способом брас. Використання плавального 

інвентарю. 

29. Фізичні властивості води та їх вплив на техніку плавання. 

30. Дайте характеристику техніці роботи ніг при плаванні на боці.   

 

Екзаменатор                                                        Вадим УДОВСЬКИЙ 

Голова циклової комісії                                       Надія КОЛОСКОВА 


