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1. Теми практичних занять 

ТЕМА 2. ЛЕГКА АТЛЕТИКА 

Практичне заняття № 1-2 – 4 год. 

План 

1. ЗФП (загально фізична підготовка) легкоатлетичні вправи, вправи на 

розвиток швидкості. 

2. Навчання техніки бігу на короткі дистанції (біг на дистанції). 

3. Рухлива гра «Вибивний». 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), навчитися техніки біг по дистанції, 

виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

Практичне заняття № 2-4 – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

2. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції (старт, стартовий 

розбіг).  

3. Рухлива гра «Платочок» 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), навчитися техніки старту, стартового 

розбігу, виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

Практичне заняття № 5-6 – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

2. Навчання техніки бігу на короткі дистанції (біг на дистанції, 

фінішування).  

3. Кардио-тренування. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), навчитися техніки старту, стартового 

розбігу, фінішування, виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

Практичне заняття № 7-8– 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

2. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції.  

3. Естафети на розвиток швидкості. 



Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати  

спеціально-підготовчі (бігові вправи), вдосконалення техніки старту, 

стартового розбігу, виховувати швидкісну витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

Практичне заняття № 9-10 – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

2. Контрольне тестування. Біг 100 метрів. 

3. Естафети на розвиток швидкості. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

спеціально-підготовчі (бігові вправи), вдосконалення техніки старту, 

стартового розбігу, фінішування,  виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

Практичне заняття № 11-12  – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

2. Навчання техніки човникового бігу  4х9 м. (порядок виконання, 

нормативні вимоги,  техніка бігу на дистанції). 

3. Рухлива гра «Вибивний». 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

техніку човникового бігу  4х9 м,  виховувати витривалості. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

Практичне заняття № 13-14 – 4 год. 

План 

4. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток швидкості. 

5. Контрольне тестування. Біг 100 метрів. 

6. Естафети на розвиток швидкості. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

спеціально-підготовчі (бігові вправи), вдосконалення техніки старту, 

стартового розбігу, фінішування,  виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 

 

 

ТЕМА 3. СПОРТИВНІ ІГРИ 

Практичне заняття № 1-2 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчити стійкам переміщення при навчанні гри в піонербол. 



3. Двостороння гра в піонербол. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

стійки, пересування при грі у піонербол, удосконалювати силову підготовку, 

виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.2 – 2.12. 

Практичне заняття № 3-4 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Удосконалити навики переміщення та стійкам при гри в піонербол. 

3. Двостороння гра в піонербол. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

стійки, пересування при грі у піонербол, удосконалювати силову підготовку, 

виховувати силових якостей. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.2 – 2.12. 

Практичне заняття № 5-6 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчити техніки кидка та прийому м’яча при навчанні гри в пионербол 

3. Двостороння гра в піонербол. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

кидок та прийом м’яча при грі у піонербол, удосконалювати силову підготовку, 

виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.2 – 2.12. 

 

Практичне заняття № 7-8 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Удосконалення техніки кидка та прийому м’яча при навчанні гри в 

піонербол. 

3. Двостороння гра в піонербол. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

кидок та прийом м’яча при грі у піонербол, удосконалювати силову підготовку, 

виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 2.12. 

 

Практичне заняття № 9-10 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчити тактики гри в піонербол. 

3. Двостороння гра в піонербол. 



Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

тактичні прийоми при грі у піонербол, удосконалювати силову підготовку, 

виховувати силову витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.2 – 2.12. 

Практичне заняття № 11-12 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Удосконалення тактики гри в піонербол. 

3. Двостороння гра в піонербол. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: закріпити тактичні 

навики грі у піонербол, удосконалювати силову підготовку, виховувати 

витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 2.12. 

Практичне заняття № 13-14 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчити грі «Влучення в квадрат баскетбольним м’ячом», «Естафета по колу». 

3. Гра в волейбол за спрощеними правилами. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: мати  уявлення та 

вміти грати у рухливі ігри «Влучення у квадрат баскетбольним м’ячом», «Естафета 

по колу», вміти грати в волейбол за спрощеними правилами, удосконалювати 

силову підготовку, виховувати силову витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3 1.1; 2.1-2.13;3.1-3.3; 4.1;5.1-5.7 

 



ІІ семестр 

 

ТЕМА 3. СПОРТИВНІ ІГРИ 

 Практичне заняття № 1-2 – 4год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчити техніці стокам та пересуванням при грі у волейбол. 

3. Двостороння гра в волейбол. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

стойки, пересування при грі у волейбол, удосконалювати силову підготовку, 

виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 2.13. 

Практичне заняття № 3-4 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Удосконалення техніці стойкам та пересуванням при грі у волейбол. 

3. Двостороння гра в волейбол. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

стійкі, пересування при грі у волейбол, удосконалювати силову підготовку, 

виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2. 1 – 2.313. 

Практичне заняття № 5-6 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчання техніці виконання подачі м’яча у волейболі: верхньої прямої 

подачі, нижньої подачі м’яча.  

3. Двостороння гра в волейбол. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

передачу та прийом м’яча у волейболі, удосконалювати силову підготовку, 

виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 2.13. 

Практичне заняття № 7-8 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Удосконалювання техніці виконання подачі м’яча у волейболі: верхньої 

прямої подачі, нижньої подачі м’яча під час гри у волейбол. 

3. Естафета „ Різноманітні прийоми передачі м’яча у парах» 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

передачу та прийом м’яча під час гри у волейбол, удосконалювати силову 

підготовку, виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 2.13. 



Практичне заняття № 9-10 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчити тактики гри в волейбол. 

3. Двостороння гра в волейбол. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

тактичні прийоми при грі у волейбол, удосконалювати силову підготовку, 

виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2. 1 – 2.13. 

Практичне заняття № 11-12 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Удосконалення тактики гри в волейбол. 

3. Двостороння гра в волейбол. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: закріпити тактичні 

навики грі у волейбол, удосконалювати силову підготовку, виховувати 

витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2. 1 – 2.13. 

Практичне заняття № 13-14 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчання техніки кидка баскетбольного м’яча у кошик різними 

способами, виконання штрафного кидка м’яча. 

3.  Естафета „ Швидке влучення баскетбольного м’яча у кошик. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

кидки баскетбольного м’яча у кошик різними способами, виконання штрафного 

кидка м’яча, удосконалювати силову підготовку, виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2. 1 – 2.13. 

Практичне заняття № 15-16 – 4 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Удосконалення техніки кидка баскетбольного м’яча у кошик різними 

способами, виконання штрафного кидка м’яча. 

3.  Двостороння гра в баскетбол. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

кидки баскетбольного м’яча у кошик різними способами, виконання ведення 

м’яча, передача м’яча  двома руками з місця від грудей, виконання штрафного 

кидка м’яча, удосконалювати силову підготовку, виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 2.13. 

Практичне заняття № 17-18 – 4 год. 

План 



1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчання техніки ведення м’яча, передачі м’яча двома руками з місця та 

у русі від грудей. 

3. Естафета „ Швидке влучення баскетбольного м’яча у кошик. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

кидки баскетбольного м’яча у кошик різними способами, виконання ведення 

м’яча, передача м’яча двома руками з місця від грудей, виконання штрафного 

кидка м’яча, удосконалювати силову підготовку, виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2. 1 – 2.13. 

Практичне заняття № 19– 2 год. 

План 

1. ЗФП – ігрові вправи, вправи на розвиток сили. 

2. Навчання техніки ведення м’яча, передачі м’яча двома руками з місця та 

у русі від грудей. 

3. Естафета „ Швидке влучення баскетбольного м’яча у кошик. 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: вміти виконувати 

кидки баскетбольного м’яча у кошик різними способами, виконання ведення 

м’яча, передача м’яча двома руками з місця від грудей, виконання штрафного 

кидка м’яча, удосконалювати силову підготовку, виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2. 1 – 2.13. 

 

ТЕМА 2. ЛЕГКА АТЛЕТИКА 

Практичне заняття № 1-2 – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток витривалості. 

2. Техніка бігу по пересіченій місцевості. Інтервальне тренування. 

3. Спортивні ігри (футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс). 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: мати уявлення про 

бігання по пересіченій місцевості, виховувати витривалість, удосконалення 

техніки гри у футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс, удосконалювати 

силову підготовку,. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 

2.5; 2.9; 2.11. 

Практичне заняття № 3-4 – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток витривалості. 

2. Біг по пересіченій місцевості (дівчата – 2 км, юнаки – 3 км). 

3. Спортивні ігри (футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, настільний теніс). 

Уміння, які мають бути вироблені  під час заняття: удосконалення 

техніки бігу по пересіченій місцевості (дівчата – 2 км, юнаки – 3 км), 

виховувати витривалість, удосконалення силових якостей та техніки гри у 

футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс, удосконалювати силову 



підготовку,. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 

2.5; 2.9; 2.11. 

Практичне заняття № 5-6 – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток витривалості. 

2. Біг по пересіченій місцевості (дівчата – 2 км, юнаки – 3 км). 

3. Спортивні ігри (футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс). 

Уміння та навички, які мають бути вироблені  під час заняття: 
удосконалення техніки бігу по пересіченій місцевості (дівчата – 2 км, юнаки – 3 

км), виховувати витривалість, удосконалення силових якостей та техніки гри у 

футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс, удосконалювати силову 

підготовку. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 

2.5; 2.9; 2.11. 

Практичне заняття № 7-8 – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток витривалості. 

2. Біг по пересіченій місцевості (дівчата – 2 км, юнаки – 3 км). 

3. Спортивні ігри (футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс). 

Уміння та навички, які мають бути вироблені під час заняття: 
удосконалення техніки бігу по пересіченій місцевості, удосконалення силових 

якостей та техніки гри у футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс, 

удосконалювати силову підготовку, виховувати витривалість. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 

2.5; 2.9; 2.11. 

Практичне заняття № 9-10 – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток скоротної витривалості. 

2. Біг по пересіченій місцевості (дівчата – 0,5 км, юнаки – 1 км). 

3. Спортивні ігри (футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс). 

Уміння та навички, які мають бути вироблені  під час заняття: 
удосконалення техніки бігу на середні дистанції та витривалість, 

удосконалення скоротних якостей та техніки гри у футбол, волейбол, 

бадмінтон, баскетбол, н/теніс. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 

2.5; 2.9; 2.11. 

Практичне заняття № 11-12 – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток скоротної витривалості. 

2. Про бігання дистанцій (дівчата – 0,5 км, юнаки – 1 км) . 

3. Спортивні ігри (футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс). 



Уміння та навички, які мають бути вироблені  під час заняття 
удосконалення техніки бігу на середні дистанції та витривалість, 

удосконалення скоротних якостей та техніки гри у футбол, волейбол, 

бадмінтон, баскетбол, н/теніс. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 

2.5; 2.9; 2.11. 

Практичне заняття № 13-14 – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, вправи на розвиток скоротної витривалості. 

2. Про бігання дистанцій (дівчата – 0,5 км, юнаки – 1 км) . 

3. Спортивні ігри (футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс). 

Уміння та навички, які мають бути вироблені  під час заняття 
удосконалення техніки бігу на середні дистанції та витривалість, 

удосконалення скоротних якостей та техніки гри у футбол, волейбол, 

бадмінтон, баскетбол, н/теніс. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 

2.5; 2.9; 2.11. 

Практичне заняття № 15-16 – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, стрибкові вправи. 

2. Стрибки в довжину з місця. 

3. Спортивні ігри (футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс). 

Уміння та навички, які мають бути вироблені  під час заняття: 
удосконалення техніки стрибка в довжину з місця, розвиток силових якостей та 

удосконалення техніки гри у футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1 – 1.3.6; 2.1 – 

2.5; 2.9; 2.11. 

Практичне заняття № 17-18 – 4 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, стрибкові вправи. 

2. Стрибки в довжину з місця. 

3. Спортивні ігри (футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс). 

Уміння та навички, які мають бути вироблені  під час заняття: 
удосконалення техніки стрибка в довжину з місця, розвиток силових якостей та 

удосконалення техніки гри у футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

Практичне заняття № 19 – 2 год. 

План 

1. ЗФП, легкоатлетичні вправи, стрибкові вправи. 

2. Стрибки в довжину з місця. 

3. Спортивні ігри (футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс). 



Уміння та навички, які мають бути вироблені  під час заняття: 
удосконалення техніки стрибка в довжину з місця, розвиток силових якостей та 

удосконалення техніки гри у футбол, волейбол, бадмінтон, баскетбол, н/теніс. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.5;2.1-2.13. 

 



 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів  

на практичних заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
достатньому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; 
всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні  теорії та методики фізичної культури. 
Завдання практичного заняття з фізичного виховання виконані у повному 
обсязі  без помилок з розумінням і осмисленням, стійко і активно 
виконані фізичні вправи та заплановане навантаження. Студент розуміє 
значення засвоєного і використовує його у власній руховій діяльності, має  
інтерес до власного фізичного розвитку, успіхів та рівень відповідальності 
за власний фізичний стан. Студент дотримується вимог правил безпеки 
під час заняття. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі 
з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 
Завдання практичного заняття з фізичного виховання виконані не у 
повному обсязі  (80%). 
Студент дотримується вимог правил безпеки під час заняття. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
Завдання практичного заняття з фізичного виховання виконані не у 
повному обсязі  (50%), або порушив вимоги заходів безпеки під час 
заняття. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково.  
Студент присутній на практичному занятті з фізичного виховання, але 
завдання  заняття студент не виконує з поважної причини. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 
для розв’язання професійних завдань. 
Студент присутній на практичному занятті з фізичного виховання, але 
завдання  заняття студент не виконує без поважної причини. 



0 Відсутність на занятті 

Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи  студентів 

 Самостійна робота 

Студент може отримати до 15 балів за самостійну роботу під час 

поточного контролю. 

Індивідуальна робота 

Студент може отримати до 15 балів за індивідуальну роботу у випадку 

якщо він активно займається спортом (має спортивний розряд, тренується в 

спортивній секції, регулярно виступає на змаганнях різного рівня, є членом 

збірної команди університету і виступає за збірну команду університету на 

універсіаді Дніпропетровської області серед учбових закладів III - IV рівня 

акредитації, є членом ФСТ «Динамо» України. 

 


