


ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ 
 
 

Рівень володіння навчальним матеріалом з курсів «Теорії та методики 

фізичного виховання», «Гімнастика та методики навчання», «Легкої атлетики 

та методики навчання», «Плавання та методики навчання», «Спортивних ігор 

та методики навчання» повинен бути відображений в оцінках, що 

виставляються під час складання фахового випробування. 
 

Загальне оцінювання здійснюється згідно з наступними критеріями: 
 
 
 

1. Повнота та глибина володіння програмним матеріалом з курсу.  
 

2. Логічність та грамотність викладу матеріалу.  
 

3. Правильність відповідей на поставлені запитання.  
 

4. Обґрунтованість висновків та уміння їх аргументувати.  
 

5. Уміння володіти спортивною термінологією.  
 
 
 

Програми з дисциплін «Теорія та методика фізичного виховання», 

«Легка атлетика та методики навчання», «Плавання та методики навчання», 

«Спортивні ігри та методики навчання» розроблено з урахуванням 

рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік 

напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і 

спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо- 
 
кваліфікаційними рівнями бакалавра».  

Вступники повинні орієнтуватись у основах техніки легкоатлетичних 

видів, плавання, спортивних ігор та методики їх викладання на основні 

теоретичних знань, опанувати методику проведення практичних занять.



 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

    
Кількість 

балів (max – 
100) 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за 
шкалою 

ECT 
Критерії 

90 – 100 «Відмінно» A 

Виставляється за глибокі знання 
навчального матеріалу, що 
міститься в 
основних і додаткових 
рекомендованих літературних 
джерелах; вміння аналізувати 
явища, 
які вивчаються, у їхньому 
взаємозв'язку і розвитку, чітко і 
лаконічно; логічно і послідовно 
відповідати на поставлені 
запитання; 
вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання 
практичних задач. 

82 – 89 «Дуже добре» В 

Виставляється за ґрунтовні знання 
навчального матеріалу, 
аргументовані 
відповіді на поставлені запитання; 
вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язування 
практичних задач. 

75 – 81 «Добре» C 

Виставляється за міцні знання 
навчального матеріалу, 
аргументовані 
відповіді на поставлені запитання, 
які, 
однак, містять певні (несуттєві) 
неточності; вміння застосовувати 
теоретичні положення під час 
розв'язання практичних задач. 

69 – 74 «Задовільно» D 

Виставляється за посередні 
знання 
навчального матеріалу, мало 
аргументовані відповіді, слабке 
застосування теоретичних 
положень 
при розв’язанні практичних задач. 



 

60 – 68 «Задовільно» Е 

Виставляється за слабкі знання 
навчального матеріалу, неточні 
або 
мало аргументовані відповіді, з 
порушенням послідовності його 
викладання, за слабке 
застосування 
теоретичних положень при 
розв’язанні практичних задач. 

1 – 59 «Незадовільно» FX 

Виставляється за незнання значної 
частини навчального матеріалу, 
істотні 
помилки у відповідях на 
запитання, 
невміння орієнтуватися під час 
розв'язання практичних задач, 
незнання основних 
фундаментальних 
положень. 

 

 

ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Завдання, принципи і засоби фізичного виховання дітей із ослабленим 

здоров’ям. 

2. Закономірності формування накопичувальної адаптації в процесі 

фізичного виховання. 

3. Основи методики розвитку силових якостей. 

4. Вікові особливості різних періодів життя і фактори, що впливають  на 

здоров’я дорослої людини. 

5. Сучасні уявлення про класифікацію методів у фізичному вихованні. 

6. Основи методики розвитку гнучкості. 

7. Значення, мета, завдання, зміст і система оцінки знань, умінь і навичок з 

фізичного виховання студентів. 

8. Поняття про техніку фізичних вправ, її характеристика. 

9. Методика складання плану-конспекту уроку фізичної культури. 

10.  Основні напрями діяльності кафедри фізичного виховання, спортивного 



клубу і спортивно-оздоровчого центру. 

11. Загальні вимоги до вибору методів у фізичному виховання. 

12. Розвиток силових якостей і м’язової маси в культуризмі. 

13. Зміст і структура фізичної підготовки у Збройних силах України. 

14. Норми рухової активності дітей і підлітків. 

15. Попередження травм у процесі фізичної підготовки. 

16. Мета, загальні та спеціальні завдання, форми фізичної підготовки 

військовослужбовців. 

17. Фізіологічні основи управління руховими діями. 

18. Дозування фізичного навантаження і  особливості методики занять 

школярів із ослабленим здоров’ям у спеціальних медичних групах. 

19. Основні поняття, історія, мета, завдання, принципи і характеристика 

адаптивного фізичного виховання в Україні. 

20. Методологічні і педагогічні основи навчання руховим діям. 

21. Підготовка викладача до уроку і контроль на уроках фізичної культури. 

22. Засоби, методи і форми адаптивного фізичного виховання. 

23. Внутрішня сторона фізичного навантаження. 

24. Основи методики розвитку витривалості. 

25. Характеристика специфічних ознак і ефективності системи фізичного 

виховання. 

26. Програмування занять у фізичному вихованні. 

27. Основи методики розвитку швидкості. 

28. Поняття про фізичне навантаження, його характеристика. 

29. Методи дослідження в теорії і методиці фізичного виховання. 

30. Контроль за розвитком фізичних якостей. 

31. Предмет і зміст теорії і методики фізичного виховання. 

32. Критерії диференціації школярів за 

рівнем здоров’я у процесі фізичного виховання. 

33. Медично-педагогічний контроль на заняттях оздоровчої спрямованості з 

людьми зрілого і похилого віку. 



34. Етапи розвитку теорії і методики фізичного виховання. 

35. Зміст і особливості викладання предмету «Фізична культура» у 10 – 11 

класах. 

36. Раціональне харчування як фактор здорового способу життя дорослої 

людини. 

37. Фактори, що обумовлюють виникнення та розвиток фізичного виховання. 

38. Регулювання зовнішньої сторони навантаження шляхом зміни його 

компонентів. 

39. Методика загартування дорослого населення. 

40. Характеристика фізичної вправи як основного і специфічного засобу 

фізичного виховання. 

41. Відпочинок між фізичними навантаженнями як фактор оптимізації 

тренувальних впливів. 

42. Адаптивне фізичне виховання при глухоті і сліпоті. 

43. Предмет і завдання навчання у фізичному вихованні. 

44. Специфічні особливості і структурні компоненти педагогічного процесу 

при формуванні фізичної культури людини. 

45. Профілактика плоскостопості, вад постави і методи їх виправлення в 

умовах школи. 

46. Структура і зміст процесу навчання руховим діям. 

47. Принципи побудови занять у процесі фізичного виховання. 

48. Особливості методики фізичного виховання школярів при функціональних 

порушеннях дихальної та серцево-судинної системи. 

49.  Обґрунтування структури побудови занять у фізичному вихованні. 

50. Виховання особистісних якостей тих, хто займається фізичними вправами. 

51. Особливості методики фізичного виховання школярів при функціональних 

порушеннях нервової системи. 

52. Урочні форми організації занять у фізичному вихованні. 

53. Негативна дія надмірного фізичного навантаження на стан фізичної 

підготовленості і здоров’я. 



54. Адаптивне фізичне виховання при вадах опорно-рухового апарату і 

ураженнях спинного мозку. 

55. Загальна характеристика занять позаурочного типу. 

56. Види та стадії формування адаптаційних реакцій організму людини. 

57. Профілактика вад зору та маси тіла у школярів. 

58. Загальна характеристика  фізичних якостей. 

59. Методика планування роботи з фізичного виховання у школі. 

60. Зміст різних видів фізкультурно-оздоровчих занять дорослого населення. 

61. Поняття про планування, його види і зміст у процесі занять фізичними 

вправами. 

62. Зміст і особливості викладання предмету «Фізична культура» у 5 – 9 

класах. 

63. Методи контролю ефективності навчального процесу і профілактика 

травмування у адаптивному фізичному вихованні. 

64. Моделювання у фізичному вихованні. 

65. Зміст і особливості викладання предмету «Фізична культура» у 1 – 4 

класах. 

66. Матеріально-технічне забезпечення і медично-педагогічний контроль в 

адаптивному фізичному вихованні. 

67. Прогнозування у фізичному вихованні. 

68. Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми перед 

дошкільного віку. 

69. Специфічні особливості роботи викладача фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах. 

70. Поняття контролю та обліку у процесі фізичного виховання. 

71. Чинники, що впливають на стан здоров’я новонародженого. 

72. Адаптивне фізичне виховання у Будинку дитини. 

73. Передумови щодо управління процесом фізичного виховання. 

74. Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми дошкільного 

віку. 



75. Адаптивне фізичне виховання при розумовій відсталості. 

76. Контроль в управлінні фізичним вихованням. 

77. Особливості різних вікових періодів дітей дошкільного віку. 

78. Адаптивне фізичне виховання при дитячому церебральному паралічі. 

79. Рухова активність та здоров’я дітей і підлітків. 

80. Особистість викладача фізичного виховання, вимоги до його професійної 

майстерності. 

81. Методика фізкультурно-оздоровчих занять з дорослим населенням. 

82. Вікова періодизація дітей і соціально-педагогічне значення фізичного 

виховання дітей дошкільного віку. 

83. Поняття про засоби, класифікація фізичних вправ. 

84. Особливості методики фізичного виховання школярів, які часто хворіють 

гострими респіраторними захворюваннями. 

85. Соціально-педагогічне значення фізичної культури, мета, завдання і 

спрямованість фізичного виховання дітей шкільного віку. 

86. Природні сили і гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання. 

87. Коректування програм занять у процесі фізичного виховання. 

88. Форми занять у системі фізичного виховання дітей шкільного віку. 

89. Методичні принципи фізичного виховання. 

90. Основи методики розвитку координаційних здібностей. 
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