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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Спортивні ігри і методика їх викладання»  

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

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.  

*За умови введення карантинних обмежень, екзамен може проводитись 

дистанційно. 

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) 
 

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


Оцінка результату атестаційного екзамену складається з суми балів за 

результат тестування та відповіді на питання відкритого типу.  

 

Перелік тем, що виносяться на екзамен: 

Тема 1.Історія розвитку, офіційні правила, класифікація гри баскетбол і його 

роль у системі фізичного виховання. 

Тема 2.Техніка виконання прийомів переміщення у грі баскетбол. 

Тема 3.Техніка виконання передачі і ловлі м’яча. 

Тема 4.Техніка виконання ведення м’яч. 

Тема 5.Техніка виконання кидків м’яча у кошик. 

Тема 6.Техніка виконання кидків м’яча у русі. 

Тема 7.Техніка виконання захисних дій. 

Тема 8.Методика навчання прийомам техніки і тактики гри баскетбол. 

Тема 9.Методика навчання прийомам техніки гри у нападі. 

Тема 10.Методика навчання прийомам техніки гри у захисті. 

Тема 11.Методика навчання тактиці нападу і захисту у грі баскетбол. 

Тема 12.Методика проведення окремих частин уроку з баскетболу, техніка 

безпеки, гігієнічні норми, профілактика травматизму. 

Тема 13.Організація та проведення змагань з баскетболу, спортивні споруди, 

спеціальне обладнання та інвентар. 

Тема 14.Практика суддівства та методика проведення змагань з баскетболу. 

Тема 15.Історія розвитку, офіційні правила, класифікація гри волейбол і його 

роль у системі фізичного вихованні. 

Тема 16.Техніка виконання переміщень, стійки та вихідні положення. 

Тема 17.Техніка виконання різновидів передачі м’яча двома руками зверху. 

Тема 18.Техніка виконання подачі м’яча. 

Тема 19.Техніка виконання передачі м’яча знизу та зверху. 

Тема 20.Техніка виконання нападаючих ударів з різних зон. 

Тема 21.Техніка виконання захисних дій. 

Тема 22Методика навчання прийомам техніки і тактики гри волейбол. 

Тема 23.Методика навчання прийомам техніки гри у нападі. 

Тема 24.Методика навчання прийомам техніки гри у захисті. 

Тема 25.Методика навчання тактиці нападу і захисту у грі волейбол. 

Тема 26.Методика проведення окремих частин уроку з волейболу, техніка 

безпеки, гігієнічні норми, профілактика травматизму. 

Тема 27.Організація та проведення змагань з волейболу, спортивні споруди, 

спеціальне обладнання та інвентар. 

Тема 28.Практика суддівства та методика проведення змагань з волейболу. 

Тема 29.Історія розвитку, офіційні правила, класифікація гри гандбол і його 

роль у системі фізичного виховання. 

Тема 30.Техніка пересування, ведення м’яча. 

Тема 31.Техніка ловлі та передачі м’яча. 

Тема 32.Техніка гри польового гравця у нападі. 

Тема 33.Техніка вибивання, виривання, блокування, перехоплення м’яча. 

Тема 34.Техніка гри воротаря у захисті і нападі. 



Тема 35.Тактичні дії польового гравця та воротаря у нападі та захисті. 

Тема 36.Методика навчання прийомам техніки і тактики гри гандбол. 

Тема 37.Методика навчання техніці гри польового гравця у нападі: 

пересування, ведення, ловля та передачі м’яча. 

Тема 38.Методика навчання техніці гри польового гравця у нападі: кидки 

м’яча по воротах, кидки м’яча при протидії захисника. 

Тема 39.Методика навчання техніці гри польового гравця у захисті. 

Тема 40.Методика проведення окремих частин уроку з гандболу, техніка 

безпеки, гігієнічні норми, профілактика травматизму. 

Тема 41.Організація та проведення змагань з гандболу, спортивні споруди, 

спеціальне обладнання та інвентар. 

Тема 42.Практика суддівства та методика проведення змагань з гандболу. 

Тема 43.Історія розвитку, офіційні правила футболу та його роль у системі 

фізичного виховання. 

Тема 44.Техніка пересувань у футболі. 

Тема 45.Техніка виконання ударів по м’ячу та зупинок м’яча. 

Тема 46.Техніка виконання ведення м’яча. 

Тема 47.Техніка виконання відволікаючих дій (фінтів). 

Тема 48.Техніка виконання відбирань та вкидань м’яча. 

Тема 49.Техніка гри воротаря. 

Тема 50.Методика навчання прийомам техніки і тактики гри футбол. 

Тема 51.Методика навчання прийомам техніки гри у нападі. 

Тема 52.Методика навчання прийомам техніки гри у захисті. 

Тема 53.Методика навчання тактиці нападу і захисту у грі футбол. 

Тема 54.Методика проведення окремих частин уроку з футболу, техніка 

безпеки, гігієнічні норми, профілактика травматизму. 

Тема 55.Організація та проведення змагань з футболу, спортивні споруди, 

спеціальне обладнання та інвентар. 

Тема 56.Практика суддівства та методика проведення змагань з футболу. 
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