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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
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Курс: ІV 
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Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Виконання тестових завдань – 30 балів ( 1 бал за кожну правильну відповідь)  

Всього 30 питань по 1 балу.  

*виставляється автоматично програмою Google forms  

Відповіді на практичні питання проводяться у формі співбесіди під час 

відеоконференції, де постійно знаходяться викладач та асистент. На підготовку 

відповіді студент отримує до 15 хвилин. 

 Кожні 15 хв. до конференції приєднується наступний студент для отримання 

запитання та в подальшому – відповіді.  

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google: 

 Google meet – для організації відеозв’язку зі студентами;  

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них. 

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.Складіть комплекс вправ спрямованих на удосконалення рухової якості 

гнучкості (8-10 фізичних вправ) для учнів 3-4 класів. 

2.Складіть програму навчання однієї окремо взятої рухової дії (за вибором 

студента), використавши три етапи процесу навчання.  

3.Складіть програму удосконалення загальної витривалості для учнів 7 класу, 

використовуючи метод безперервної стандартизованої вправи.  

4.Складіть план-конспект основної частини уроку для учнів 5 класів за 

варіативним модулем «Баскетбол», включивши до змісту техніко-тактичні 

вправи. Поясніть правила техніки безпеки під час занять із спортивних ігор 

(баскетбол). 

5.Складіть план-конспект основної частини уроку для учнів 10 класу за 

варіативним модулем «Плавання», включивши до змісту вправи для 

вдосконалення плавання способом кроль на грудях. Запропонуйте фізичні 

вправи для удосконалення спеціальної витривалості плавця. 

6.Складіть план-конспект основної частини уроку для учнів 1 класу за розділом 

«Вправи для розвитку фізичних якостей»  

7.Складіть план-конспект основної частини заняття спортивного гуртка із 

загальної фізичної підготовки для учнів 9 класу. Запропонуйте вправи для 

розвитку максимальної сили шляхом використання ізометричних вправ та 

вправ із самоопором.  

8.Складіть план-конспект основної частини спортивної години в групі 

подовженого дня для учнів 3-4 класів. Визначте спільні та відмінні риси змісту, 

методики проведення години здоров’я та спортивної години у ГПД. 

9.Складіть програму спортивних змагань сімейних команд (умови за вибором 

студента) в одному із класів молодшої школи.  

10.Складіть план фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів на 

зміну в літньому дитячому оздоровчому таборі відпочинку дітей. Назвіть 

основні напрямки роботи педагогічного персоналу з фізичного виховання в 

ЛДОТ відпочинку дітей. 



11.Складіть план-конспект основної частини уроку (7 клас, варіативний модуль 

«Легка атлетика», біг на короткі дистанції). 

12.Складіть план-конспект основної частини уроку для учнів 2 класу за 

розділом «Стрибкові вправи».  

13. Складіть план-конспект основної частини уроку для учнів 5 класів за 

варіативним модулем «Баскетбол», включивши до змісту техніко-тактичні 

вправи.  

14. Складіть план-конспект основної частини уроку для учнів 11 класу за 

варіативним модулем «Волейбол», включивши до змісту техніко-тактичні 

вправи. Поясніть правила безпеки під час занять із спортивних ігор (волейбол).  

15.Складіть план-конспект основної частини уроку для учнів 6 класу за 

варіативним модулем «Гімнастика», включивши до змісту вправи динамічні і 

статичні та вправи на розтягування м’язів.  

16.Складіть план-конспект основної частини уроку для учнів 7 класу за 

варіативним модулем «Туризм», включивши до змісту спеціальну фізичну та 

технічну підготовку. Перелічіть необхідне спорядження для проведення 

дводенного походу.  

17. Складіть план-конспект основної частини уроку для учнів 8 класу за 

варіативним модулем «Гімнастика». Запропонуйте контрольні вправи (тести) 

для оцінки розвитку гнучкості.  

18. Розробіть положення про змагання  в школі з обраного виду спорту. 

19. Складіть комплекс вправ гімнастики до уроків для учнів 3-4 класів. Опишіть 

способи організації і проведення гімнастики до уроків з учнями молодших 

класів. 

20. Опишіть методику застосування комплексу підвідних вправ для навчання  

стрибків у довжину з розбігу.  

21. Складіть план-конспект основної частини уроку методом колового 

тренування, спрямованим на розвиток фізичних якостей (за вибором студента)  

для учнів 9 класу. 

22. Розробіть навчальну картку для розвитку сили (10 вправ) для учнів (юнаків) 

10 класів. 



23. Складіть комплекс загально-розвиваючих вправ для проведення підготовчої ̈

частини уроку з гімнастики для 6 класів. 

24. Розробіть методику навчання техніці прийому і передачі м’яча двома 

руками з верху у баскетболі для учнів 5 класів. 

25. Розробіть комплекс вправ для розвитку координаційних здібностей (10 

вправ)  на уроках фізкультури для учнів молодших класів. 

26. Опишіть методику застосування комплексу вправ для розвитку загальної 

витривалості в 5-6 класах. 

27. Складіть план-конспект основної частини уроку для учнів 9 класу за 

варіативним модулем «Футбол», включивши до змісту техніко-тактичні вправи. 

Поясніть правила безпеки під час занять з із спортивних ігор (футбол). 

28. Складіть 2 комплекси вправ фізкультурних хвилинок, які мають сюжетну 

основу, спрямовані на підвищення функціональної спроможності учнів, 

врахувавши вихідні умови (вік учнів, місце уроку в розкладі, специфіку 

навчального предмета та характер роботи на уроці). 

 29. Розробіть методику тестування рівня розвитку сили на уроці фізичної 

культури для учнів 5-6 класів. 

30. Опишіть комплекс підвідних вправ для навчання техніці  верхньої прямої 

подачі м’яча в волейболі. 

 

Екзаменатор                                                         Ганна ЧЕРНЕНКО 

Голова циклової комісії                                     Надія КОЛОСКОВА 


