
Інструкція з дистанційного навчання з дисципліни "Фізичне виховання" 

в ІІ семестрі 2020-2021 навчального року на сайті кафедри фізичного 

виховання і спорту  

Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного 

 

Переконливе прохання уважно ознайомиться з даним файлом! 

 

1-й крок: Після того, як ви отримали щотижневу інструкцію з виконання  

дистанційного практичного заняття від свого викладача, Ви знаходите в 

меню сайту нашої кафедри - http://www.tsatu.edu.ua/fvs/ – розділ "Навчання", 

підрозділ "Дистанційне навчання з дисципліни "Фізичне виховання", 

обираєте в кінці сторінки "II семестр 2020-2021 навчального року" 

(http://www.tsatu.edu.ua/fvs/dystancijne-navchannja/), робите перехід та 

обираєте потрібний тиждень дистанційного навчання за календарем. Після 

цього уважно знайомитеся з "Рекомендаціями з організації простору та 

техніки безпеки під час виконання фізичних вправ у домашніх умовах". Далі 

ви обираєте свою медичну групу (основна, підготовча, спеціальна або 

звільнені від занять з фізичного виховання) і виконуєте всі пункти завдань. 

2-й крок: В прикріпленому файлі постом нижче ви знаходите таблицю з 

електронними скриньками викладачів та обираєте свій факультет і курс 

відповідно. 

3-й крок: після того, як ви отримали завдання і приступили до їх виконання, 

обов’язково щотижня відписуйтеся на електронну скриньку викладача з 

наступним формулюванням: "Завдання отримав, працюю". В темі листа 

вказати: факультет, курс, прізвище та ім'я. Якщо ж відповідного листа від 

Вас ми не побачимо, то ваше мовчання буде розцінюватися як відсутність на 

занятті. Виконані тести та відповіді на контрольні питання кожного тижня ви 

повинні надіслати на поштову скриньку викладача не пізніше 21.00 суботи 

поточного тижня.   

4-й крок: студенти, звільнені від занять фізичним вихованням за станом 

свого здоров'я, виконують тільки теоретично-практичні завдання щотижня і  

також зв'язуються зі своїми викладачами та відписується на пошту в такій 

самій формі: "Завдання отримав, працюю". В темі листа вказати: факультет, 

курс, прізвище та ім'я. Якщо ж відповідного листа від студента ми не 

побачимо до 21.00 суботи поточного тижня, то його мовчання 

розцінюватиметься як відсутність на занятті.  

P.S. Якщо у Вас виникають питання або ваших одногрупників – 

обов'язково озвучуйте їх!  

З повагою колектив кафедри фізичного виховання і спорту Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного! 

http://www.tsatu.edu.ua/fvs/
http://www.tsatu.edu.ua/fvs/dystancijne-navchannja/

