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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:
«ПЕДАГОГІЧНЕ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ»
1. Охарактеризуйте особу педагога з фізичної культури, тренера з виду
спорту в сучасному спорті і його функціональні обов'язки.
2. Надайте характеристику різним способам плавання.
3. Розкрийте методи визначення фізичної працездатності.
4. Назвіть методи визначення рівня фізичного розвитку підлітків та
надайте їм характеристику.
5. Вкажіть вимоги до показників, що використовуються в комплексному
контролі.
6. Визначте особливості організації змагань з гандболу.
7. Визначте методику організації спостереження для вирішення
дослідницьких завдань у галузі фізичної культури і спорту.
8. Охарактеризуйте особливості тренувальної діяльності в плаванні.
9. Розкрийте зміст поточного лікарсько-педагогічного контролю.
10.Розкрийте методи дослідження дихальної, серцево-судинної системи.
11.Назвіть методи оцінки фізичної підготовленості підлітків та
охарактеризуйте їх.
12.Визначте особливості організації змагань з плавання.
13.Розкрийте поняття «постава», визначте способи її оцінки.
14.Розкрийте зміст первинного лікарсько-педагогічного контролю.
15.Визначте особливості розвитку витривалості засобами плавання.
16.Розкрийте зміст методів спостереження і експерименту.
17.Охарактеризуйте методи оцінки фізичного розвитку: антропометричні
стандарти, перцентилі, індекси.
18.Визначте види педагогічного контролю та надайте їм характеристику.
19.Розкрийте особливості педагогічного спілкування та спілкування
вчителя з людьми поза професійною діяльністю.
20.Надайте класифікацію документів, що використовуються у практиці
фахівця з ФКіС.
21.Розкрийте особливості методики організації досліджень з

використанням рухових тестів.
22.Охарактеризуйте переваги та недоліки стилів керівництва учнівським
колективом.
23.Охарактеризуйте вимоги до вибору рухових тестів відповідно до
дослідницьких завдань.
24.Визначте особливості розвитку бистроти засобами плавання.
25.Надайте
характеристику
показників
фізичного
розвитку:
соматометричні, соматоскопічні, фізіометричні.
26.Розкрийте зміст контролю у процесі фізичного виховання.
27.Визначте особливості розвитку координаційних здібностей засобами
плавання.
28.Розкрийте підходи до оцінки фізичного здоров’я дітей.
29.Назвіть системи тестів для оцінки фізичної підготовленості та
охарактеризуйте їх.
30.Визначте особливості розвитку сили засобами плавання.
31.Назвіть ознаки та правила наукового спостереження.
32.Розкрийте зміст оперативного лікарсько-педагогічного контролю.
33.Визначте особливості розвитку бистроти засобами гандболу.
34.Розкрийте методи дослідження функціонального стану людини.
35.Назвіть
об'єктивні
ознаки
неадекватності
навантажень
та
ахарактеризуйте їх.
36.Визначте особливості розвитку витривалості засобами гандболу.
37.Розкрийте основні риси негативних жестів. “Візуальний контакт” та
його роль у діяльності вчителя.
38.Охарактеризуйте вимоги до вибору рухових тестів відповідно до
дослідницьких завдань.
39.Визначте особливості розвитку координаційних здібностей засобами
гандболу.
40.Розкрийте методи визначення фізичної працездатності
41.Охарактеризуйте вимоги до рухових тестів.
42.Розкрийте особливості технічної підготовки в гандболі.
43.Розкрийте поняття «функціональні можливості» та «здібності людини».
44.Назвіть та охарактеризуйте фізіологічні методи, що мають найбільшу
інформативність для педагога.
45.Охарактеризуйте особливості суддівства змагань з гандболу.
46.Охарактеризуйте складові невербального спілкування.
47.Визначте зміст поняття «руховий тест». Зміст методів рухових тестів.
48.Розкрийте особливості тактичної підготовки в гандболі.
49.Розкрийте методи визначення фізичної підготовленості.
50.Охарактеризуйте методи дослідження функціонального стану людини.
51.Розкрийте особливості технічної підготовки в плаванні.
52.Розкрийте методи визначення фізичної працездатності.
53.Надайте характеристику методики досліджень.
54.Визначте основні напрямки корекції програми підготовки в плаванні.

55.Назвіть складники професійної майстерності та опишіть структуру
діяльності педагога з фізичної культури, тренера з виду спорту.
56.Надайте характеристику і класифікацію методів дослідження.
57.Розкрийте особливості тактичної підготовки в плаванні.
58.Розкрийте
характерні
ознаки
експериментів:
констатуючий,
формуючий, природний, модельний, лабораторний, порівняльний.
59.Назвіть методи оцінки опору організму дітей факторам зовнішнього
середовища та надайте їм характеристику.
60.Розкрийте методи оцінки інтенсивності фізичного навантаження.
61.Охарактеризуйте рухові тести для визначення фізичних якостей
людини.
62.Надайте характеристику основним документам контролю, обліку та
звітності у процесі фізичного виховання (журнал навчально-виховної
роботи групи, медична картка, журнал обліку травм, журнал обліку
наявності і стану обладнання, щоденник педагога та учня, протоколи та
документи звітності тощо).
63.Визначте основні напрямки корекції програми підготовки в гандболі.
64.Розкрийте методи дослідження функціонального стану людини.
65.Визначте особливості тренувальної та змагальної діяльності в гандболі.
66.Охарактеризуйте базові та ізолюючі вправи, що використовуються при
заняттях бодібілдингом.
67.Назвіть складники професійної майстерності педагога з фізичної
культури, тренера з виду спорту.
68.Назвіть
об'єктивні
ознаки
неадекватності
навантажень
та
охарактеризуйте їх.
69.Складіть комплекс вправ для м’язів плечового поясу при заняттях
бодібілдингом.
70.Розкрийте зміст первинного лікарсько-педагогічного контролю.
71.Складіть комплекс вправ для м’язів пресу при заняттях бодібілдингом.
72.Визначте особливості розвитку витривалості засобами гандболу.
73.Розкрийте особливості навчання навичкам плавання з урахуванням
дидактичних основ фізичного виховання і спорту, специфіки водних
видів спорту, правил змагань
74.Складіть комплекс вправ для м’язів сідниць при заняттях бодібілдингом.
75.Розкрийте особливості техніки різних стилів плавання.
76.Назвіть суб'єктивні ознаки неадекватності навантажень та
ахарактеризуйте їх.
77.Складіть комплекс вправ для м’язів ніг при заняттях бодібілдингом.
78.Розкрийте особливості техніки виконання рухів у гандболі.
79.Розкрийте зміст оперативного лікарсько-педагогічного контролю
80.Складіть комплекс вправ для м’язів спини при заняттях бодібілдингом.
81.Визначте характерні особливості плавання, як засобу фізичного
виховання: його виховне, оздоровче, прикладне і спортивне значення.
82.Розкрийте зміст поточного лікарсько-педагогічного контролю.
83.Визначте особливості розвитку витривалості засобами гандболу.
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