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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Плавання  і методика його викладання» 

 

Критерії оцінювання знань студентів 
 

Умова проведення – дистанційно. 

Форма проведення – комбінована.  

Екзаменаційне завдання складається з: 

- тестових запитань (30 питань), що автоматично, випадковим чином 

генеруються з банку тестових питань у системі дистанційного навчання 

Moodle (з перемішуванням варіантів відповідей).  

- питання відкритого типу (одне питання, складається зі стереотипних, 

діагностичних та евристичних завдань), яке передбачає вирішення 

типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 

діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача 

освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. Питання 

відкритого типу генерується випадковим чином з банку тестових завдань 

у системі електронного навчання Moodle. 

Відповідь на питання відкритого типу студенти дають в усній формі. 

Час складання екзамену:  

- тестування 30 хвилин (по 1 хвилині на питання); 

- питання відкритого типу:  

• 10 хвилин на підготовку; 

• до 10 хвилин на відповідь. 

Кількість спроб – 1.  

 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів. 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) 

 

Оцінка результату атестаційного екзамену складається з суми балів за 

результат тестування та відповіді на питання відкритого типу.  

 

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


Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 

 

1. Оздоровчі заняття на воді. Загальна характеристика.  Фізичні властивості води та 

їх вплив на організм людини. Вплив занять у воді на психічний стан людини. 

Оздоровче плавання. Способи плавання, які застосовуються у оздоровчому 

плаванні. Безпека занять на воді.  

2. Полегшені способи плавання. П'ять груп, методика вибору групи. 

3. Організація та проведення свят на воді. Сценарій свята на воді.  

4. Історія розвитку плавання. Значення плавання. Плавання у програмі найбільших 

змагань. Організації, що опікуються розвитом плавання у світі. 

5. Поняття про техніку плавання. Елементи техніки. Фізичні властивості води та їх 

вплив на техніку плавання. Техніка спортивних способів плавання (кроль, на спині, 

брас). Правила змагань з плавання.  

6. Методика навчання плаванню. Комплекс вправ з освоєння з водним середовищем. 

Методична послідовність вивчення елементів техніки. Методична послідовність 

добору вправ при вивченні елемента техніки. Типові помилки та методика їх 

виправлення. Особливості формування рухової навички у водному середовищі, 

специфічне відчуття (“відчуття води”). 

7. Організація роботи з плавання в навчальних закладах. Зміст модуля з плавання у 

програмі з фізичної культури у 1-4, 5-9, 10-11 класах.  
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