
 



ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ 

 
Рівень володіння навчальним матеріалом з курсу «Теорії і 

методики фізичного виховання» 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. 

 

Програма з дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» 

розроблена 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 загальних основах теорії і 

методики фізичного виховання, засобах та методах фізичного виховання, 

методиці розвитку фізичних якостей, володіти знаннями щодо управління 

процесом фізичного виховання, знати форми організації занять фізичним 

вихованням різних груп населення та опанувати методику проведення 

практичних занять. 

  



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Кількість балів 

(max - 200) 

Критерії 

 

 

 

180 – 200 

Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, 

що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

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. 

 

160 – 179 

Виставляється за ґрунтовні знання навчального 

матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені 

запитання; вміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв'язування практичних задач. 

 

 

140 – 159 

Виставляється за міцні знання навчального матеріалу, 

аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, 

однак, містять певні неточності; вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв'язання практичних 

задач. 

 

120 – 139 

Виставляється за посередні знання навчального 

матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке 

застосування теоретичних положень при розв’язанні 

практичних задач. 

 

100 – 119 

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 – 99 

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. Охарактеризуйте теорію і методику фізичного виховання як наукову 

та навчальну дисципліну. 

2. Надайте визначення поняттям: фізична культура, фізичне 

виховання, фізичні якості, фізичний розвиток, фізична 

підготовленість. 

3. Визначте об’єкт вивчення та предмет дослідження теорії та 

методики фізичного виховання. 

4. Визначте та охарактеризуйте етапи розвитку теорії і методики 

фізичного виховання. 

5. Визначте в чому полягає міждисциплінарний підхід теорії та 

методики фізичного виховання. 

6. Перерахуйте показники, що свідчать про стан розвитку фізичної 

культури у суспільстві. 

7. Визначте мету і завдання фізичного виховання. 

8. Охарактеризуйте специфічні особливості педагогічного процесу у 

фізичному вихованні. 

9. Охарактеризуйте принципи та визначте їх значення у сфері 

фізичного виховання. 

10. Охарактеризуйте методичні принципи фізичного виховання: 

наочності, систематичності, індивідуалізації, доступності. 

11. Охарактеризуйте принципи побудови занять у процесі фізичного 

виховання: безперервності, прогресування тренувальних дій, 

циклічності, вікової адекватності педагогічної дії. 

12. Розкрийте роль і місце фізичної культури у формуванні 

особистісних якостей (моральне, патріотичне, естетичне, духовне 

виховання). 

13. Охарактеризуйте особистість викладача фізичного виховання та 

вимоги до його професійної майстерності. 

14. Охарактеризуйте засоби фізичного виховання. 

15. Охарактеризуйте сили природи та гігієнічні фактори як засоби 

фізичного виховання. 

16. Надайте класифікацію та охарактеризуйте фактори, що визначають 

вплив фізичних вправ. 

17. Розкрийте поняття «техніка фізичних вправ» та надайте її  

характеристику. 

18. Надайте визначення фізичному навантаженню, охарактеризуйте 

компоненти та сторони фізичного навантаження. 



19. Перерахуйте можливості регулювання інтенсивності навантаження 

під час виконання фізичних вправ. 

20. Визначте негативну дію надмірного фізичного навантаження на

 стан фізичної підготовленості і здоров’я. 

21. Надайте характеристику методів фізичного виховання. 

22. Опишіть види формування адаптаційних реакцій організму людини. 

23. Опишіть напрямки формування адаптаційних реакцій організму 

людини до фізичних навантажень. 

24. Перерахуйте стадії формування довготривалої адаптації при 

виконанні фізичних вправ. 

25. Охарактеризуйте предмет та завдання навчання у фізичному 

вихованні. 

26. Визначте поняття та характерні особливості рухової навички. 

27. Охарактеризуйте відмінності рухового вміння та рухової навички. 

28. Охарактеризуйте передумови успішного засвоєння рухових дій. 

29. Охарактеризуйте структуру процесу навчання руховим діям у 

фізичному вихованні. 

30. Визначте мету, завдання і особливості навчання рухових дій на 

етапі початкового розучування. 

31. Визначте мету, завдання і особливості навчання рухових дій на 

етапі поглибленого розучування. 

32. Визначте мету, завдання і особливості навчання рухових дій на 

етапі закріплення і вдосконалення. 

33. Опишіть методи навчання руховим діям у фізичному вихованні. 

34. Перерахуйте помилки та визначте шляхи їх усунення в процесі 

навчання руховим діям у фізичному вихованні. 

35. Надайте загальну характеристику сили та її видів. 

36. Опишіть фактори від яких залежать силові можливості людини. 

37. Надайте загальну характеристику та опишіть форми прояву 

швидкісних здібностей людини. 

38. Опишіть фактори від яких залежать швидкісні можливості людини. 

39. Надайте загальну характеристику витривалості, опишіть її види. 

40. Опишіть фактори від яких залежить рівень прояву витривалості 

людини. 

41. Надайте загальну характеристику гнучкості, опишіть її види. 

42. Опишіть фактори від яких залежить рівень прояву гнучкості. 

43. Надайте загальну характеристику координаційних здібностей, 

опишіть їх види. 

44. Охарактеризуйте засоби та надайте методику розвитку силових 



здібностей людини. 

45. Охарактеризуйте засоби та надайте методику розвитку бистроти. 

46. Охарактеризуйте засоби та надайте методику розвитку 

витривалості. 

47. Охарактеризуйте засоби та надайте методику розвитку гнучкості. 

48. Охарактеризуйте засоби та надайте методику розвитку 

координаційних здібностей. 

49. Опишіть методи контролю рівня розвитку силових здібностей. 

50. Опишіть методи контролю рівня розвитку бистроти. 

51. Опишіть методи контролю рівня розвитку витривалості. 

52. Опишіть методи контролю рівня розвитку гнучкості. 

53. Опишіть методи контролю рівня розвитку координаційних 

здібностей. 

54. Перерахуйте та охарактеризуйте форми організації занять у 

фізичному вихованні. 

55. Надайте загальну характеристику урочних форм організації занять у 

фізичному вихованні. 

56. Перерахуйте ознаки уроку у фізичному вихованні. 

57. Надайте класифікацію занять урочного типу.  

58. Охарактеризуйте завдання, які вирішуються на уроці фізичного 

виховання. 

59. Охарактеризуйте методи організації учнів на уроці. 

60. Визначте зміст та структуру побудови уроку. 

61. Визначте мету, завдання, зміст, організаційно-методичні  

особливості  підготовчої частини уроку. 

62. Визначте мету, завдання, зміст, організаційно-методичні 

особливості основної частини уроку. 

63. Визначте мету, завдання, зміст, організаційно-методичні 

особливості заключної частини уроку. 

64. Охарактеризуйте основні правила побудови розминки в уроці. 

65. Охарактеризуйте взаємозв’язок динаміки працездатності та 

структурних частин заняття у фізичному вихованні. 

66. Опишіть способи рухової діяльності молодших школярів згідно 

розділів Програми «Фізична культура» для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

67. Опишіть  особливості фізичного виховання учнів віднесених до 

спеціальної медичної групи. 

68. Надайте загальну характеристику занять позаурочного типу. 

69. Визначте мету, завдання і спрямованість фізичного виховання 



дітей шкільного віку. 

70. Охарактеризуйте позакласні та позашкільні заняття фізичними 

вправами у режимі навчального дня школи. 

71. Визначте зміст і особливості викладання предмету «Фізична 

культура» у 5 – 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів. 

72. Визначте зміст і особливості викладання предмету «Фізична 

культура» у 10 – 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів. 

73. Охарактеризуйте поняття: «щільність уроку», визначте її види та 

способи регулювання.  

74. Розкрийте зміст попередньої та безпосередньої підготовки 

педагога до уроку фізичної культури. 

75. Опишіть методику складання плану-конспекту уроку фізичної 

культури. 

76. Визначте методи контролю діяльності і стану здоров’я учнів на 

уроках фізичної культури. 

77. Визначте суть планування у фізичному вихованні, назвіть його 

види та розкрийте зміст.  

78. Надайте характеристику управлінню процесом фізичного 

виховання та передумовам його здійснення. 

79. Охарактеризуйте суть та перерахуйте види контролю у фізичному 

вихованні. 

80. Перерахуйте методи контролю у фізичному вихованні. 

81. Визначте зміст моделювання у процесі фізичного виховання. 

82. Охарактеризуйте зміст та методику фізкультурно-оздоровчих 

занять з дітьми раннього віку.  

83. Розкрийте зміст і визначте методику фізкультурно-оздоровчих 

занять з дітьми дошкільного віку. 

84. Визначте особливості дозування фізичного навантаження 

школярів із ослабленим здоров’ям, що відносяться до 

спеціальних медичних груп. 

85. Визначте вплив рухової активності на стан здоров’я дітей і 

підлітків. 

86. Надайте вікову періодизацію та охарактеризуйте  фактори, що 

впливають на здоров’я дорослих. 

87. Розкрийте зміст різних видів фізкультурно-оздоровчих занять 

дорослого населення. 

88. Визначте значення, мету і завдання фізичного виховання 

студентів. 

89. Визначте особливості роботи викладача фізичного виховання у 



вищих навчальних закладах. 

90. Надайте визначення та сформулюйте принципи адаптивного 

фізичного виховання. 
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