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Критерії оцінювання знань студентів 
 

 Екзаменаційний білет містить: 20 тестових питань, які оцінюються в 1 

бал кожний;  одне теоретичне питання відкритого типу, яке оцінюється в 10 

балів, та практичне завдання, яке оцінюється в 10 балів.  

Відповідь оцінюється за 40-бальною шкалою за сумою балів, 

отриманих за відповіді на всі екзаменаційні питання.  

 

Рівень 

знань 

Оцінка за 

10-

бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання теоретичного питання 

відкритого типу 

Відмінний 

рівень 

9-10 Відповідь студента: 

- містить повний, розгорнутий, правильний 

виклад матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє знання основних понять і 

категорій та взаємозв’язку між ними, вірне 

розуміння змісту основних теоретичних 

положень; 

- вказує на вміння давати змістовний та 

логічний аналіз матеріалу з поставленого 

питання; 

Студент демонструє здатність самостійно 

оцінювати різноманітні ситуації та робити власні 

висновки в разі неоднозначності характеру 

поставленого питання чи проблеми. 

Добрий 

рівень 

7-8 Студент дав досить повну та логічно обґрунтовану 

відповідь на поставлене питання, але в наявності 

наступні недоліки:  

- незначні неточності при поясненні;  

- недостатньо широко розкритий предмет 

запитання, деякі поняття носять тезисний 

характер; 

- оформлення екзаменаційної роботи в цілому 

є акуратним, але містить виправлення 

Задовільний 

рівень 

4-6 Студент дав відповідь на поставлене питання, 

однак допустив суттєві помилки як змістовного 

характеру, так і при оформлені відповіді на 

питання, а саме: 

- зміст відповіді свідчить про невірне 

розуміння окремих аспектів поставленого 

питання; 

- відповідь елементарна, свідчить про 

недостатню обізнаність з основними 

науковими теоріями і концепціями, що 



стосуються питання; 

- відповідь викладена недостатньо 

аргументовано, не містить аналізу 

проблемних аспектів поставленого питання 

Незадовіль-

ний рівень 

0-3 Студент взагалі не відповів на питання, або його 

відповідь є неправильною, тобто містить грубі 

змістовні помилки щодо принципових аспектів 

поставленого питання. Аргументація відсутня 

взагалі або ж є абсолютно алогічною. 

 

 

Рівень 

знань 

Оцінка за 

10-

бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання відповіді на практичне 

питання 

Відмінний 

рівень 

9-10 При виконанні практичного завдання студент 

виявляє творчий підхід до вивченого; демонструє 

здатність самостійно оцінювати різноманітні 

ситуації та робити власні висновки в разі 

неоднозначності характеру поставленого питання 

чи проблеми; засвідчує ознаки самостійної 

життєвої позиції, виявляє здатність застосовувати 

теоретичні знання в практичній діяльності вчителя 

фізичної культури. 

Добрий 

рівень 

7-8 При виконанні практичного завдання студент  

досить впевнено і послідовно застосовує 

теоретичні знання, але не спроможний самостійно 

завершити завдання, що потребують навичок 

стратегічного планування та використання 

творчого мислення. Здатен зв’язно 

висловлюватися, добре відтворювати вивчений 

матеріал. 

Задовільний 

рівень 

4-6 При виконанні практичного завдання 

відповідь студента характеризується низьким 

рівнем усвідомлення; допускаються грубі 

фактичні помилки; студент погано орієнтується у 

навчальному матеріалі. 

Незадовіль-

ний рівень 

0-3 Відповідь студента є неправильною,  містить грубі 

змістовні помилки щодо принципових аспектів 

поставленого питання. Аргументація відсутня 

взагалі або ж є абсолютно алогічною. 

 

 



Орієнтовний перелік теоретичних питань: 

1. Охарактеризуйте історію розвитку спринтерського бігу у чоловіків. 

2. Опишіть фази техніки стрибка у довжину способом «зігнувши ноги». 

3. Опишіть особливості техніки естафетного бігу 4х400м. 

4. Розкрийте методику навчання бігу по дистанції в спринті. 

5. Охарактеризуйте історію розвитку легкоатлетичних метань. 

6. Опишіть особливості техніки бігу на середні дистанції. 

7. Розкрийте методику навчання бігу з низького старту. 

8. Опишіть особливості техніки низького старту. 

9. Розкрийте методику навчання техніки бігу на середні дистанції по прямій. 

10. Охарактеризуйте досягнення українських легкоатлетів на Олімпійських 

іграх  1992р. в Барселоні. 

11. Опишіть особливості техніки естафетного бігу 4х100м. 

12. Розкрийте методику навчання поштовху у стрибках у довжину з розбігу. 

13. Охарактеризуйте історію розвитку бігу на середні дистанції (чоловіки). 

14. Опишіть техніку стрибка у висоту способом «переступання». 

15. Розкрийте методику навчання техніки фінального зусилля в метанні 

малого м’яча. 

16. Покажіть послідовність спеціальних вправ з техніки стрибків у довжину. 

17. Опишіть особливості техніки бігу на довгі дистанції. 

18. Опишіть техніку фінального зусилля в метанні м'яча. 

19. Розкрийте методику навчання бігу по повороту на середніх дистанціях. 

20. Охарактеризуйте досягнення українських легкоатлетів на Олімпійських 

іграх в Атланті - 1996р. 

21. Опишіть техніку фінішування в бігу на коротких дистанціях. 

22. Покажіть послідовність вправ при вивчені оволодіння технікою 

виконання розбігу і вироблення постійної довжини бігового кроку у стрибках 

у довжину способом «зігнувши ноги». 

23. Охарактеризуйте історію розвитку стрибків у висоту. 

24. Розкрийте методику навчання техніки фінішування з бігу на короткі 

дистанції. 

25. Розкрийте методику навчання техніки приземлення у стрибках у довжину 

способом «зігнувши ноги». 

26. Охарактеризуйте досягнення українських легкоатлетів на Олімпійських 

іграх у Сіднеї - 2000р 

27. Охарактеризуйте історію розвитку бігу на довгі дистанції (жінки). 

28. Охарактеризуйте історію розвитку бігу на довгі дистанції (чоловіки). 

29. Охарактеризуйте історію розвитку бігу на середні дистанції (жінки). 

30. Розкрийте методику навчання техніки передачі естафетної палички. 

31. Охарактеризуйте виступ українських легкоатлетів на Олімпійських іграх 

2004р. в Афінах. 

32. Опишіть фази техніки стрибка у висоту способом «переступання». 

33. Розкрийте методику навчання техніки високого старту з бігу на довгі 

дистанції. 

34. Опишіть особливості техніки високого старту. 



35. Опишіть техніку тримання снаряда  в метанні малого м’яча. 

36. Опишіть правила змагань з бігу. 

37. Розкрийте методику навчання техніки утримання і випускання снаряду в 

метанні малого м'яча. 

38. Розкрийте методику навчання поєднання розбігу з відштовхуванням у 

стрибках у висоту. 

39. Опишіть техніку стрибка у довжину з місця. 

40. розкрийте методику навчання техніки оволодіння ритмом розбігу у 

стрибках у висоту. 

41. Охарактеризуйте легку атлетику в програмі Олімпійських ігор 2020 року. 

42. Опишіть техніку низького старту з естафетною паличкою. 

43. Розкрийте методику навчання техніки групування в стрибках у довжину з 

розбігу. 

44. Покажіть послідовність спеціальних вправ для метання м’яча. 

45. Охарактеризуйте некомерційні та комерційні змагання з легкої атлетики. 

46. Опишіть групи видів легкої атлетики. 

47. Розкрийте методику навчання техніки переходу через планку у стрибках у 

висоту способом «переступання». 

48. Охарактеризуйте досягнення українських легкоатлетів на Олімпійських 

іграх 2008р. в Пекіні. 

49. Розкрийте методику навчання техніки високого старту і фінішування в 

бігу на середніх дистанціях. 

50. Опишіть техніку розбігу в метанні м'яча. 

51. Охарактеризуйте класифікацію та характеристику бігових видів легкої 

атлетики. 

52. Охарактеризуйте класифікацію та характеристику легкоатлетичних 

стрибків. 

53. Розкрийте методику навчання кидкових кроків в метанні м’яча. 

54. Охарактеризуйте класифікацію та характеристику легкоатлетичних 

метань. 

55. Опишіть фізичні вправи, які використовуються у підготовці легкоатлетів. 

56. Охарактеризуйте історію розвитку спринтерського бігу у жінок. 

57. Охарактеризуйте категорії бігу. 

58. Розкрийте методику навчання техніки бігу  на короткі дистанції по 

повороту. 

59. Охарактеризуйте виступ українських легкоатлетів на ХХХ Олімпійських 

Іграх у Лондоні 2012 рік. 

60. Опишіть особливості техніки бігу на 200м і 400м. 

61. Розкрийте методику навчання техніки старту бігуна, приймаючого 

естафету. 

62. Охарактеризуйте виступ українських легкоатлетів на Олімпійських Іграх 

у Ріо де Жанейро 2016 рік. 

63. Опишіть сектор та правила стрибків у довжину з розбігу. 

64. Опишіть сектор та правила стрибків у висоту з розбігу. 

65. Опишіть правила проведення змагань з метань. 



66. Охарактеризуйте легкоатлетичні багатоборства. 

67. Надайте інформацію про видатних українських бігунів на короткі 

дистанції. 

68. Надайте інформацію про видатних українських бігунів на середні 

дистанції. 

69. Надайте інформацію про видатних українських бігунів на довгі дистанції. 

70. Розкрийте методику навчання поєднання розбігу з кидковими кроками в 

метання м'яча. 

71.Надайте інформацію про видатних українських стрибунів у довжину. 

72. Надайте інформацію про видатних українських стрибунів у висоту. 

73. Опишіть помилки в техніці естафетного бігу і їх виправлення. 

74. Опишіть помилки, які можуть виникати при навчанні техніки бігу на 

середні дистанції під час старту і стартового розгону та їх виправлення. 

75. Опишіть помилки, які можуть виникати при навчанні техніки стрибків у 

довжину способом «зігнувши ноги» та їх виправлення. 

76. Опишіть помилки, які можуть виникати при навчанні техніки метання 

м’яча та способи їх виправлення. 

77. Опишіть помилки, які можуть виникати при навчанні бігу на короткі 

дистанції та їх виправлення. 

78. Надайте інформацію про видатних українських легкоатлетів - чемпіонів і 

призерів Олімпійських ігор в штовханні ядра (жінки, чоловіки). 

79. Надайте інформацію про видатних українських легкоатлетів - чемпіонів і 

призерів Олімпійських ігор в метанні списа, диска, молота. 

80. Охарактеризуйте розвиток легкої атлетики в незалежній Україні. 

81. Опишіть техніку вихідного положення в штовханні ядра. 

82. Розкрийте методику навчання в цілому техніки  штовхання ядра зі скоку. 

83. Розкрийте методику навчання техніки стрибка (скачка) в штовханні ядра. 

84.  Покажіть послідовність вправ зі штовхання снаряду обома руками. 

85. Розкрийте методику навчання утримання і виштовхування ядра. 

85. Покажіть послідовність спеціальних силових вправ для ніг (стрибки з 

ноги на ногу) з бігу на короткі дистанції. 

86. Розкрийте методику навчання фінального зусилля в штовханні ядра. 

87. Опишіть техніку приземлення у стрибках у висоту способом 

"переступання". 

88. Опишіть техніку відштовхування у стрибках у висоту способом 

"переступання". 

89. Опишіть техніку розбігу у стрибках у довжину способом "зігнувши ноги". 

90. Опишіть техніку розбігу у стрибках у висоту способом "переступання". 

 

Орієнтовні питання практичного завдання 

1. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки фінішування з бігу  на 

короткі дистанції. 

2. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки високого старту і 

фінішування з бігу на довгі дистанції. 



3. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки фінального зусилля в 

метанні малого м’яча. 

4. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки бігу на середні 

дистанції по прямій. 

5. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки поштовху в стрибках у 

довжину з розбігу. 

6. Підібрати послідовність спеціальних вправ з техніки у стрибках у 

довжину. 

7. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки бігу по дистанції в 

спринті. 

8. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки бігу по повороту на 

середніх дистанціях. 

9. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки низького старту. 

10. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки приземлення у 

стрибках у довжину способом «зігнувши ноги». 

11. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки передачі естафетної 

палички. 

12. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки групування в 

стрибках у довжину з розбігу. 

13. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки старту бігуна, 

приймаючого естафету. 

14. Підібрати послідовність вправ при навчанні в цілому техніки  штовхання 

ядра зі скоку. 

15. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки стрибка (скачка) в 

штовханні ядра. 

16. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки оволодіння ритмом 

розбігу в стрибках у висоту. 

17. Підібрати послідовність спеціальних вправ  з техніки метання малого 

м’яча. 

18. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки переходу через 

планку у стрибках у висоту способом «переступання». 

19. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки високого старту і 

фінішування в бігу на середніх дистанціях.  

20. Підібрати послідовність вправ при навчанні поєднання розбігу з 

відштовхуванням у стрибках у висоту. 

21. Підібрати послідовність вправ зі штовхання снаряду обома руками. 

22. Підібрати послідовність вправ при навчанні кидкових кроків в метанні 

малого м’яча. 

23. Підібрати послідовність вправ для махової ноги в стрибках у висоту. 

24. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки виконання розбігу і 

вироблення постійної довжини кроку в стрибках у довжину способом 

«зігнувши ноги».   

25. Підібрати послідовність вправ при навчанні поєднання розбігу з 

кидковими кроками в метанні м'яча. 



26. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки бігу  на короткі 

дистанції по повороту. 

27. Підібрати послідовність вправ при навчанні техніки утриманню і 

випусканню снаряда в метанні малого м'яча з розбігу. 

28. Підібрати послідовність вправ при навчанні утримання і виштовхування 

ядра. 

29. Підібрати послідовність спеціальних силових вправ для ніг (стрибки з 

ноги на ногу) з бігу на короткі дистанції. 

30. Підібрати послідовність вправ при навчанні фінального зусилля в 

штовханні ядра. 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Легка атлетика і методика її викладання» 

(за умови продовження карантину) 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Умова проведення – дистанційно. 

Форма проведення – екзамен проводиться у вигляді комп’ютерного 

тестування. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента 

автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.  

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів.  

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 40 хв. 

Кількість питань – 30 питань з варіантами відповідей та 1 питання з 

відкритою відповіддю. 

Критерії оцінювання – розподіл балів: тестові питання з варіантами 

відповідей - 30 балів (1 питання - 1 бал); питання з відкритим варіантом 

відповіді - 10 балів.  
 

 

Кількість 
балів 

Критерії оцінювання питання з відкритим 
варіантом відповіді 

  

9 - 10 Відмінний рівень (завдання виконано якісно) 

6 – 8 

Добрий рівень (завдання виконано якісно з 

достатньо високим рівнем правильних 

відповідей) 

3 – 5 
Задовільний рівень (завдання виконано якісно з 

середнім показником правильних відповідей) 

0-2 
Незадовільний рівень (завдання не виконано, 

потребує повторного перескладання) 

 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=235933


Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 

1. Історія виникнення легкоатлетичних вправ. 

2. Класифікація та характеристика бігових видів легкої атлетики. 

3. Класифікація та характеристика легкоатлетичних стрибків. 

4. Класифікація та характеристика легкоатлетичних метань. 

5. Легкоатлетичні багатоборства. 

6. Історія розвитку спринтерського бігу у чоловіків і жінок. 

7. Техніка бігу на короткі дистанції. 

8. Історія розвитку естафетного бігу. 

9. Техніка естафетного бігу. 

10. Досягнення українських легкоатлетів на Олімпійських іграх 1992р. в 

Барселоні.  

11. Історія розвитку бігу на середні дистанції. 

12. Техніка бігу на середні дистанції. 

13.  Історія розвитку бігу на довгі дистанції. 

14. Техніка бігу на довгі дистанції. 

15. Досягнення українських легкоатлетів на Олімпійських іграх в Атланті - 

1996р.  

16. Історія розвитку стрибків у висоту. 

17.  Техніка стрибка у висоту способом «переступання». 

18.  Історія розвитку стрибків у довжину. 

19.  Техніка стрибка у довжину способом «зігнувши ноги». 

20. Досягнення українських легкоатлетів на Олімпійських іграх у Сіднеї - 

2000р. 

21. Виступ українських легкоатлетів на Олімпійських іграх 2004р. в 

Афінах. 

22. Досягнення українських легкоатлетів на Олімпійських іграх 2008р. в 

Пекіні. 

23. Виступ українських легкоатлетів на ХХХ Олімпійських Іграх у Лондоні 

2012 рік. 

24.  Виступ українських легкоатлетів на Олімпійських Іграх у Ріо де 

Жанейро 2016 рік. 

25.  Історія розвитку легкоатлетичних метань. 

26.  Техніка метання малого м’яча на дальність. 

27.  Техніка штовхання ядра. 

 

 

 

 

 

Екзаменатор      ст.викладач Гацко О.В. 

 

Завідувач кафедри      к.фіз.вих., доцент Ясько Л.В. 


