
Шановні студенти 1-3 курсу НТУ «ХПІ» (денна форма навчання)! 

Згідно наказу ректора НТУ «ХПІ» №151 ОД від 12/03/2020 року в 

університеті оголошено карантин. У зв’язку з чим, заняття переведено на 

дистанційну форму навчання за усіма дисциплінами. Відповідно до цього 

наказу навчальні заняття з дисципліни «Фізичне виховання» переводяться на 

дистанційну форму навчання. 

Для вирішення такого скрутного питання кафедра «Фізичного 

виховання» розглянула та розробила підходи щодо системи оцінювання 

знань та умінь при виставленні диференційованого заліку з фізичного 

виховання (затверджено кафедрою фізичного виховання): 

1. Згідно з графіком освітнього процесу НТУ «ХПІ» у 2019-2020 

навчальному році весняний семестр почався 03 лютого 2020 року. На 

час оголошення карантину навчальний процес тривав 6 тижнів, тобто 

при відвідуванні навчальних занять з фізичного виховання 2 рази на 

тиждень маємо 12 відвідувань.  

2. Оцінювання відвідування практичних занять з фізичного виховання 

буде виконуватися за шкалою: 

ШКАЛА 

оцінювання відвідування практичних занять з фізичного виховання  

(тимчасово введено у зв’язку з карантином) 

Зміст 
Оцінка ECTS, національна та 100 - бальна 

E D C B A 

задовільно задовільно добре добре відмінно 
Бали 60 64 74 75 78 81 82 86 89 90 95 100 

Кількість відвідувань 
занять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. За неможливістю здачі контрольних випробувань з фізичної підготовки 

(практична складова) пропонується написання реферату з дисципліни 

«Фізичне виховання» (теоретична складова). 

4. Оцінювання реферату буде за критеріями оцінки. Максимальний бал за 

написання реферату – 15 балів. Уся необхідна інформація щодо 

написання реферату наведена у Методичних рекомендаціях для 



студентів НТУ «ХПІ» до написання реферату з дисципліни «Фізичне 

виховання». 

5. Підсумкова оцінка при виставленні диференційованого заліку з 

фізичного виховання може складатися як за шкалою відвідування 

практичних занять, так і з урахуванням оцінки за реферат. 

Для студентів СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ: 

1. Студенти, які вчасно принесли довідку о стані здоров’я на 

кафедру фізичного виховання, та відвідували практичні заняття до початку 

карантину - отримують оцінку відповідно тимчасово введеної шкали 

оцінювання. 

2. Студенти, які не принесли довідку, та не мають достатню 

кількість відвідувань занять, повинні надати реферат на раніше 

запропоновані і розроблені тематики по курсам і семестрам своєму 

викладачеві в електронному варіанті, на надану електронну пошту для 

перевірки. 

3. Для позитивної оцінки студент СМГ має можливість розробити 

комплекс вправ (від 15 до 20) враховуючи індивідуальні особливості 

організму (своє захворювання, рівень підготовки) та надіслати своєму 

викладачеві на електрону пошту. 

4. Всі вимоги для отримання позитивної оцінки потрібно надсилати 

одним листом, вказуючи свої ПІБ, групу і факультет. 

 

Для зв’язку з викладачами кафедри та отримання необхідної 

інформації на сайті кафедри «Фізичне виховання» розміщено потрібні 

повідомлення: 

1.  Адреси електронної пошти викладачів. 

2. Теми рефератів за спеціалізаціями з видів спорту, СМГ. 

3.  Методичні рекомендації для студентів НТУ «ХПІ» до написання 

реферату з дисципліни «Фізичне виховання». 


