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Пояснювальна записка
В умовах переходу української освіти на європейські стандарти
важливого значення набуває підготовка фахівця, який безпосередньо матиме
змогу працювати у навчальних закладах різних ступенів, навчальнооздоровчих та спортивних центрах і нести фізичну культуру до різних верств
населення. Це у свою чергу вимагає підвищення якості підготовки майбутніх
фахівців і пов’язано з ринком праці, який змінюється, з кожним днем
пред’являючи все нові і нові вимоги до фахівців, що випускаються. Для того,
щоб майбутні фахівці могли себе реалізувати у професійній діяльності, в
системі професійної підготовки основний акцент має спрямуватись на
отримання більшого обсягу знань.
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професійній діяльності, оволодіти сучасною методологією обґрунтування
рішень і вибору стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських
цінностей, а також уміти здійснювати ринкові відносини на рівні участі в
роботі організацій різних форм власності. Він може виконувати типові
практичні та прикладні професійні завдання, має добре орієнтуватись як у
теоретичних, так і прикладних проблемах фізичної культури і спорту та має
бути здатний до проведення науково-практичних досліджень у цій галузі.
Професійні знання формуються на базі глибоких знань теоретичних,
психолого-педагогічних,

медико-біологічних,

спеціальних

фахових

дисциплін із розумінням особливостей розвитку та сучасного стану фізичної
культури і спорту в Україні.
Основною метою програми є виявлення базових знань з теорії і
методики фізичного культури і спорту у вступників.
Структура програми складається із пояснювальної записки, змісту
програми, екзаменаційних питань, літератури, критеріїв оцінювання.

1. Екзаменаційні питання
І рівень складності
1. Теорія і методика фізичного виховання як наукова і навчальна
дисципліна.
2. Основні поняття теорії фізичного виховання: "фізична культура",
"фізичне виховання", "спорт". Їх загальна характеристика.
3. Характеристика етапів ознайомлення і початкового розучування нової
рухової дії. Мета, завдання, особливості методики.
4. Види і типи домашніх завдань з фізичної культури. Контроль за їхнім
виконанням.
5. Мета та завдання фізичного виховання. Суб’єктивні та об'єктивні
фактори, які впливають на їх зміст.
6. Поняття про рухові якості. Закономірності розвитку рухових якостей.
7. Характеристика сили як рухової якості. Засоби і методи розвитку сили.
8. Методика розвитку швидкісної та вибухової сили.
9. Швидкість як рухова якість. Засоби й методи розвитку швидкості.
10.Витривалість як рухова якість. Засоби та методи розвитку
витривалості.
11.Спритність як рухова якість. Засоби та методи розвитку спритності.
12.Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. Класифікація
фізичних вправ.
13.Техніка фізичних вправ. Кінематичні та динамічні характеристики
техніки.
14.Форми організації занять з фізичного виховання учнів. Значення
різноманітності форм занять у фізичному вихованні.
15.Загальна характеристика уроку фізичної культури як основної форми
фізичного виховання школярів.
16.Типи уроків фізичної культури та їх характеристика.
17.Гнучкість як рухова якість. Методика розвитку гнучкості.
18.Словесний метод та особливості його застосування в процесі фізичного
виховання.
19.Наочний метод та його роль в процесі фізичного виховання.
20.Практичні методи навчання та їх класифікація.
21.Характеристика методів розвитку рухових якостей.
22.Правила самоконтролю та безпеки під час виконання фізичних вправ.
23. Конспект уроку фізичної культури. Вимоги до змісту і форми
конспекту.
24.Характеристика понять “рухові вміння” та “рухові навички”.
Закономірності їх розвитку в процесі навчання.
25.Педагогічні, психологічні, медико-біологічні засоби підвищення
працездатності.
26.Завдання та методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в
режимі навчального дня школи.
27.Завдання і організація позашкільної роботи з фізичного виховання.

28.Особливості організації та змісту навчально-тренувального процесу з
юними спортсменами в ДЮСШ.
29.Спорт як частина фізичної культури та його функції.
30.Попередження травматизму на уроках фізичної культури в школі.
ІІ рівень складності
1. Специфічні функції олімпійського спорту.
2. Джерела розвитку спорту Стародавньої Греції.
3. .Принцип змагальності у способі життя давніх греків.
4. Міфи та легенди про спорт Стародавньої Греції.
5. Перші зимові олімпійські ігри.
6. Зародження давньогрецьких олімпійських ігор (Геракл, цар Пелопс,
Іфіт).
7. Олімпійські ігри Стародавньої Греції та їх характеристика.
8. Організація проведення та програма Олімпійських ігор у Стародавній
Греції.
9. Підготовка атлетів до Олімпійських ігор у Стародавній Греції.
10.Кризисні явища у давньогрецькому спорті та кінець Олімпійських ігор.
11.Спроби відродження Олімпійських ігор сучасності.
12.П’єр де Кубертен та його роль у відродженні Олімпійських ігор
сучасності.
13.Конгрес 1894 року та його роль в олімпійському русі.
14.Створення міжнародного Олімпійського Комітету та його роль.
15. . Загальна характеристика І-го періоду Ігор Олімпіад.
16.Загальна характеристика ІІ-го періоду Ігор Олімпіад.
17.Загальна характеристика ІІІ-го періоду Ігор Олімпіад.
18.Загальна характеристика ІV-го періоду Ігор Олімпіад.
19.Характеристика основних принципів олімпійського спорту.
20.Олімпійська хартія – основний правовий документ олімпійського
спорту.
21.Міжнародний Олімпійський Комітет та основи його діяльності (мета та
завдання МОК, обов’язки членів МОК).
22. Членство та комплектування Міжнародного Олімпійського Комітету.
23.Основні органи Міжнародного Олімпійського Комітету (сесія,
виконком, президент).
24.Ювілейний ХІІ Олімпійський конгрес та його характеристика.
25.Міжнародні спортивні федерації (МСФ) та основи їх діяльності.
26.Національні Олімпійські комітети (НОК) та основи їх діяльності.
27.Міжнародна олімпійська академія та олімпійський музей.
28.Президенти МОК та їх роль у розвитку олімпійського спорту
(Деметріус Вікелас, П’єр де Кубертен).
29.Вибір міста-організатора для проведення Олімпійських ігор сучасності.
30.Боротьба із застосуванням допінгу у спорті.

ІІІ рівень складності
1.
Скласти Положення про змагання з обраного виду спорту.
2.
Скласти конспект основної частини тренувального заняття для
розвитку швидкісних здібностей.
3.
Скласти конспект основної частини тренувального заняття для
розвитку координаційних здібностей.
4.
Скласти конспект основної частини тренувального заняття для
розвитку сили.
5.
Скласти конспект основної частини тренувального заняття для
розвитку витривалості.
6.
Скласти конспект основної частини тренувального заняття для
розвитку гнучкості.
7.
Скласти комплекс вправ колового тренування для розвитку
силових якостей.
8.
Скласти конспект підготовчої частини заняття на початковому
етапі багаторічної підготовки в обраному виді спорту.
9.
Скласти конспект основної частини заняття на початковому етапі
багаторічної підготовки в обраному виді спорту.
10. Скласти комплекс вправ для розвитку загальної фізичної
підготовки.
11. Скласти комплекс вправ для розвитку спеціальної фізичної
підготовки у обраному виді спорту.
12. Скласти комплекс вправ для спеціальної розминки перед
змаганнями у обраному виді спорту.
13. Скласти конспект підготовчої частини тренувального заняття для
осіб похилого віку.
14. Скласти конспект підготовчої частини тренувального заняття для
осіб зрілого віку.
15. Скласти конспект основної частини тренувального заняття для
осіб зрілого віку.
16. Скласти комплекс вправ для розвитку силової витривалості.
17. Скласти комплекс вправ для розвитку швидкісної витривалості.
18. Скласти конспект основної частини заняття на етапі попередньої
базової підготовки в обраному виді спорту.
19. Скласти конспект основної частини заняття на етапі
спеціалізованої базової підготовки в обраному виді спорту.
20. Скласти план тренувальних занять на тиждень на початковому
етапі багаторічної підготовки в обраному виді спорту.
21. Скласти комплекс імітаційних вправ для вивчення технічного
елементу в обраному виді спорту.
22. Скласти комплекс вправ для розвитку вибухової сили.
23. Скласти комплекс вправ ранкової зарядки для спортсменів в
обраному виді спорту.
24. Скласти комплекс вправ для розвитку гнучкості плечового поясу.
25. Скласти комплекс вправ для розвитку гнучкості хребта.

26. Скласти конспект тренувального заняття комплексного
спрямування.
27. Скласти конспект тренувального заняття вибіркового
спрямування.
28. Розробити фрагмент тренувального заняття із застосуванням
ігрового методу.
29. Розробити фрагмент тренувального заняття із застосуванням
змагального методу.
30. Розробити фрагмент тренувального заняття із застосуванням
прогресуючого варіанту інтервального методу.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
Конкурсний бал вступника для здобуття ступеня магістра оцінюється
за шкалою від 100 до 200 балів (фахове випробування). Фахові вступні
випробування відбуваються у формі тестів. За кожну правильну відповідь
тестового завдання (10 завдань) вступнику нараховується 10 балів.
Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки
вступника: 1 рівень (високий): 200-180 балів; 2 рівень (середній): 179-160
балів; 3 рівень (достатній): 159-140 балів; 4 рівень (низький): 139-100 балів.
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