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4. Засоби діагностики успішності навчання:  

 Опитування під час проведення  практичних занять. 

 Оцінювання  контрольних робіт. 

  Контроль самостійної роботи студентів : 

-  аналізуючи дані літературних джерел підготувати реферативну роботу або 
оформити завдання у вигляді проекту на одну з тем : «Характеристика 
спортивної гімнастики як виду спорту», «Досягнення українських  
гімнастів»,«Виникнення та розвиток спортивної акробатики» тощо ; 
- складання положення змагань з гімнастики; 
- складання конспектів  секційних занять з гімнастики ; 
- проведення секційних занять з гімнастики; 

  - перевірка та оцінювання самостійної роботи студентів відбувається під час 
опитування. Питання контрольних робіт та тестового контролю складаються з 
урахуванням тем, які винесені на самостійну підготовку. 

 Використання пакетів тестів. 

 Виконання вимог з технічних нормативів. 

 Індивідуальне  науково – дослідне завдання  - це написати статтю та прийняти 
участь у науково – практичних конференціях по тематиці дисципліни 
«Методика проведення секційних занять в ЗОШ (гімнастика)». 

 Використання пакетів завдань для підсумкового контролю знань. 
      За семестр студент може отримати максимально 300 балів.   

 

 
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 
Оцінка «відмінно»: 

Критерії оцінки теоретичних знань. 
Студент на високому рівні володіє знаннями навчального матеріалу, аргументовано  

використовує їх у різних ситуаціях.  Студент має системні глибокі знання термінології , 
усвідомлено використовує їх на практиці. 

Критерії оцінки практичних умінь. 
Виконання практичних нормативів без помилок. 

Оцінка «дуже добре» : 
Критерії оцінки теоретичних знань 
Знання студента є достатніми, він застосовує вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях.  Відповідь його логічна, хоч і має неточності. Студент добре знає гімнастичну 
термінологію і застосовує  її у практичній діяльності. 

Критерії оцінки практичних умінь 
Виконання практичних нормативів з незначними технічними помилками. 

Оцінка «добре» : 
Критерії оцінки теоретичних знань 
Знання студента є достатніми, він застосовує вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях.  Відповідь його логічна, хоч і має неточності. Студент  знає гімнастичну 
термінологію але застосовує  її у практичній діяльності з незначними помилками.  

Критерії оцінки практичних умінь 
Виконання практичних нормативів з незначними технічними помилками. 



Оцінка «достатньо»: 
Критерії оцінки теоретичних знань 
Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками дати 

визначення  термінології команд, основних положень прямими та зігнутими руками, стійок 
тощо. 

Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. 
Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при 
виконані завдань за зразком. 

Критерії оцінки практичних умінь    
Виконання практичних нормативів із значними технічними помилками. 

Оцінка «мінімально задовільно»: 
Критерії оцінки теоретичних знань 
Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками дати 

визначення  термінології команд, основних положень прямими та зігнутими руками, стійок 
тощо. 

Студент з помилками виявляє знання й розуміння основних положень навчального 
матеріалу. Відповідь його  недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконані 
завдань за зразком. 

Критерії оцінки практичних умінь    
Виконання практичних нормативів із значними технічними помилками. 

Оцінка « незадовільно»: 
Студент не володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями. 
Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: використання наукових 
знань з тематики дисципліни, творчий підхід до виконання самостійної роботи. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3кредити), 
тобто сума балів за виконання усіх завдань.  
 

              Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 
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