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Нова концепція системи  
оцінювання фізичного виховання у 2020/2021 н.р. 

Семестровий рейтинг студента з освітнього компонента 
«Фізичне виховання-1» складається з балів, що він отримує 
впродовж 1-2 семестру за: 
1.Виконання тестових завдань на практичних заняттях; 
2.Самостійне виконання комплексу вправ (з відео 

підтвердженням); 
3.Ведення «Щоденника самоконтролю»; 
4.Виконання модульної контрольної роботи (у двох частинах). 



1. Самостійне виконання комплексу вправ (з відео підтвердженням) 
Максимальна кількість відео – 14 
За кожне відео – 0,5 балів 
Максимальна кількість балів за комплекси вправ – 7 балів. 
1. Виконання тестових завдань на практичних заняттях 
На практичних заняттях №1-14 тестові завдання оцінюються у 0,5 балів. 
На практичних заняттях № 15-17 тестові завдання оцінюються у 1 бал 
Максимальна кількість балів за тестові завдання – 10 балів. 
1. Модульна контрольна робота (частина 1) 

Проводиться на 18 практичному занятті у формі тесту, що містить 30 тестових завдань, кожна правильна 
відповідь оцінюється в 1 бал. 

Максимальна оцінка – 30 балів. 
1. Ведення «Щоденника самоконтролю» 

Контроль ведення щоденника проводиться щомісячно. 
Максимальна оцінка – 3 бали. 

Перший семестр 

Студент за 1 семестр може отримати максимум 50 балів 



Другий семестр 

1. Виконання тестових завдань на практичних заняттях 
На практичних заняттях №1-16 тестові завдання оцінюються у 1 бал. 
Максимальна кількість балів за тестові завдання – 16 балів. 
2. Модульна контрольна робота (частина 2) 

Проводиться на 17 практичному занятті у формі тесту, що містить 30 тестових 
завдань кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Максимальна оцінка – 30 балів. 
3. Ведення «Щоденника самоконтролю» 

Контроль ведення щоденника проводиться щомісячно. 
Максимальна оцінка – 4 бали. 

Студент за 2 семестр може отримати максимум 50 балів 



Заохочувальні бали  

1) За позитивну динаміку фізичного стану за результатами 
щомісячних функціональних тестів (щоденник 
самоконтролю) + 5…+7 балів. 

2) Виконання аналітичної роботи за узгодженою з 
викладачем тематикою до 10 балів. 

3) Участь у міських, всеукраїнських та/або міжнародних 
змаганнях + 5…+7 балів. 

Сума заохочувальних балів не може перевищувати 10 балів. 



Розрахунок максимального рейтингу студента  
за рік: 

 

R = 7відео+26тести+60мкр+7щоденник=100 балів 



1. Ухвалити зміни на 2020/2021 навчальний рік до 
Програми навчальної дисципліни «Фізичне виховання». 
2. Департаменту організації освітнього процесу 
забезпечити розміщення ухвалених Силабусів на сайті 
osvita.kpi.ua для можливості ознайомлення учасниками 
освітнього процесу. 
3. Департаменту навчально-виховної роботи 
забезпечити інформування здобувачів вищої освіти про 
ухвалені зміни на поточний навчальний рік. 

Проєкт рішення 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	1. Ухвалити зміни на 2020/2021 навчальний рік до Програми навчальної дисципліни «Фізичне виховання».�2. Департаменту організації освітнього процесу забезпечити розміщення ухвалених Силабусів на сайті osvita.kpi.ua для можливості ознайомлення учасниками освітнього процесу.�3. Департаменту навчально-виховної роботи забезпечити інформування здобувачів вищої освіти про ухвалені зміни на поточний навчальний рік.

