
Графік дистанційних консультацій 

 Вчителя фізичної культури та ЗВ Ковтуна В'ячеслава В'ячеславовича 

Навчальний 

предмет 

Учитель Клас Тема, за якою 

буде проведено 

дистанційну 

консультацію  

Дата  

 

Види навчальної діяльності, освітній веб-ресурс, що використовується 

Фізична 

культура 

Ковтун В. В. 5 Стійка 

волейболіста, 

пересування 

гравців по 

майданчику. 

12.03  

ЗРВ на місці без предметів. 

https://youtu.be/fKLLEMYk4NU 

  5 Техніка 

виконання 

передач м'яча 

згори.  

 

19.03 Піднімання тулуба з положення лежачи на спині. 

https://youtu.be/qdmVC-43eAM 

  5 Техніка 

виконання 

передач м'яча 

знизу. 

 

26.03 Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (хл), присідання (да). 

https://youtu.be/9YzQIUMp2kM 

Фізична 
культура 

Ковтун В. В. 6 Стійка 

волейболіста. 

Способи 

пересування 

гравців по 

ігровому 

майданчику. 

16.03 Вправи для зміцнення фаланги пальців. 
https://youtu.be/vUEYEo_r4K0 

  6 Передача м'яча 

над собою двома 

руками зверху. 

23.03 Вправи для формування координації рухів. 

https://youtu.be/wvjG82r3c3A 

Фізична 
культура 

Ковтун В. В. 7 Теоретичні 
відомості, основні 
правила гри у 
волейбол. 

16.03 Вправа на координацію рухів. 

https://youtu.be/Gt9NwbppeCA 

  7 Нижня пряма та 

бокова подача 

м'яча. 

23.03 ЗРВ на місці. 

https://youtu.be/78YbppnFLJY 



Фізична 
культура 

Ковтун В. В. 8 Теоретичні 
відомості, основні 
правила гри у 
волейбол. 

18.03 Вимоги до одягу та взуття. 

https://youtu.be/Gt9NwbppeCA 

  8 Індивідуальні і 

групові тактичні 

дії у захисті. 

25.03 Вправи для зміцнення фаланги пальців кисті рук. 

https://youtu.be/DyVRG9NTPiA 

Фізична 

культура 

Ковтун В. В  9 Технічна та 

тактична 

підготовка 

волейболіста. 

16.03 Вправи для зміцнення фаланги пальців кисті рук. 

https://youtu.be/qVL5S28hsxc 

  9 Нападаючий удар 

з накидання та 

подачі партнера. 

23.03 ЗРВ зі скакалками. 

https://youtu.be/k7GWUyxChbo 

Фізична 

культура 

Ковтун В. В. 10 Розвиток 

українського 

волейболу. 

Теоретичні 

відомості. 

16.03 Вправи на розвиток гнучкості. 

https://youtu.be/-ljdfcJguaA 

  10 Нападаючий удар. 

Блокування 

нападаючого 

удару. 

23.03 Виконати вправи для м’язів ,,черевного” пресу – 15-20-25 разів 

https://youtu.be/dHIoX7sPULo 

ЗВ Ковтун В. В  10 Силові вправи з 

вагою власного 

тіла та з 

обтяженням. 

17.03 §35 ст.160-165 

https://youtu.be/u67sTTvMzIA 

  10 Ознайомлення з 

елементами смуги 

перешкод 

24.03 §37 ст.168-175 

Фізична 
культура 

Ковтун В. В  11 Розвиток 

українського 

волейболу. 

Теоретичні 

відомості. 

18.03 Вправи на розвиток гнучкості. 

https://youtu.be/_by_Wyy0ons 

  11 Нападаючий удар. 

Блокування 

нападаючого 

удару. 

25.03 Виконання вправи для м’язів „черевного” пресу – 15-20-25 разів. 

https://youtu.be/M-gzuEyVvBo 



ЗВ Ковтун В. В. 11 Характеристика 

зон стихійного 

лиха (ураганів, 

затоплень, пожеж, 

хімічного, 

радіаційного 

зараження). 

12.03 §32 ст.219-231 

  11 Способи 

рятування людей 

з-під завалів, з 

верхніх поверхів 

напівзруйнованих 

будівель з 

використанням 

табельних і 

підручних засобів. 

19.03 §34 ст.241-249 

  11 Домедична 

допомога в 

умовах бойових 

дій 

26.03 §14 ст.94-97 

https://youtu.be/6zKAHd9yw54 

 


