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Критерії оцінювання знань студентів
Екзаменаційний білет містить 3 теоретичних питання. Відповідь на кожне завдання
оцінюється за 30-бальною шкалою залежно від рівня знань. Результат письмового іспиту
визначається шляхом ділення суми балів, отриманих за всі 3 завдання, на їх кількість.
Рівень
знань
Відмінний
рівень

Добрий
рівень

Оцінка за
40-бальною
шкалою
25-30

Критерії оцінювання відповіді
Відповідь студента:
- містить повний, розгорнутий, правильний виклад
матеріалу з поставленого питання;
- демонструє знання основних понять і категорій та
взаємозв’язку між ними, вірне розуміння змісту
основних теоретичних положень;
- вказує на вміння давати змістовний та логічний аналіз
матеріалу з поставленого питання;
демонструє здатність самостійно оцінювати різноманітні
ситуації та робити власні висновки в разі неоднозначності
характеру поставленого питання чи проблеми.

20 – 24

Студент дав досить повну та логічно обґрунтовану відповідь
на поставлене питання, але в наявності наступні недоліки:
- незначні неточності при поясненні;
- недостатньо розкритий предмет запитання, основні
поняття носять тезисний характер;
- оформлення екзаменаційної роботи в цілому є
акуратним, але містить виправлення;
окремі формулювання є нечіткими; є в наявності інформація,
що не відноситься до змісту екзаменаційного питання.

Задовільний 14 – 19
рівень

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак
допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і
при оформлені відповіді на питання, а саме:
- зміст відповіді свідчить про невірне розуміння
окремих аспектів поставленого питання;
- відповідь елементарна, свідчить про недостатню
обізнаність з основними науковими теоріями і
концепціями, що стосуються питання;
- відповідь викладена недостатньо аргументовано, не
містить аналізу проблемних аспектів поставленого
питання;
у роботі багато грубих орфографічних помилок.

Незадовільний рівень

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є
неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо
принципових аспектів поставленого питання. Аргументація
відсутня взагалі або ж є абсолютно алогічною.

0 – 13

Орієнтовний перелік питань:
1.
Нормативно-правова база організації роботи спортивних клубiв.
2.
Типовий статут клубу.
3.
Органiзацiя роботи клубу у загальноосвiтньому навчальному закладi.
4.
Органiзацiя роботи клубу у Вищому навчальному закладi.
5.
Планування роботи у спортивному клубi.
6.
Матеріально-технічна база клубу.
7.
Джерела фінансування клубiв.
8.
Вимоги до оснащення спортивних та тренажерних залів оздоровчопрофiлактичнихцентрiв на пiдприємствах та установах.
9.
Органiзацiя роботи клубiв за місцем проживання.
10. Здiйснення педагогічного керiвництвафiзкультурно-оздоровчою та
спортивно-масовою роботою за мiсцем проживання.
11. Органiзацiя роботи спортивних секцiй за мiсцем проживання.
12. Органiзацiя роботи з фізичного виховання за мiсцем проживання у
сільський мiсцевостi.
13. Опишіть варіанти стратегії створення фітнес клубу.
14. Назвіть основні проблеми, що можуть виникати в роботі фітнес клубу.
15. Охарактеризуйте основні засоби організації клубної та гурткової
роботи спортивного типу з дітьми.
16. Дайте визначення поняттю дитячий фітнес.
17. Охарактеризуйте передумови виникнення дитячого фітнесу в Україні.
18. Мета та спрямованість дитячого фітнесу.
19. Головні завдання, які вирішуються на заняттях дитячим фітнесом.
20. Специфічні особливості дитячого фітнесу.
21. Класифікація програм з дитячого фітнесу.
22. Організація позакласної роботи та додаткової освіти школярів.
23. Назвіть позитивні та негативні аспекти гурткової та секційної роботи.
24. Види гуртків та секцій.
25. Комплектація гуртків та тривалість занять.
26. Класифікація груп, гуртків та інших творчих об’єднань.
27. Функції керівника гуртка.
28.
Опишіть особливості клубної форми організації фізкультурнооздоровчої роботи.
29. Види фізкультурно-оздоровчих клубів.
30. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої діяльності.
31. Підбір та навчання співробітників у сфері клубної роботи.
32. Схема керування клубом.
33. Дiяльнiсть спортивних клубiвпрофесiйного спорту.
34. Робота фiзкультурно-оздоровчих центрiв фізичного здоров'я населення.
35. Типи спортивних шкіл та їх дiяльнiсть.
36. Студентськi спортивні клуби та їх дiяльнiсть.

37. Міжнародна асоціація спорту для всіх.
38.
Органiзацiя фiзкультурно-спортивних об'єднань.
39.
Iснуючi в Українi фiзкультурно-спортивнi органiзацiї .
40. Міжнародні спортивні федерації та клуби.
41. Нормативно-правова база органiзацiї спортивних клубiв.
42. Професійнi клуби та їх діяльність.
43. Органiзацiя аматорського клубу.
44. Економічні основи організації фiтнес-клубу
45. Педагогiчне керiвництво фізкультурними кадрами в спортивних клубах
та в ДЮСШ
46. Робота фiзкультурно-оздоровчих центрiв на пiдприємствах та
установах.
47.
Організація роботи спортивного клубу у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ.
48. Специфiка роботи клубу за мiсцем проживання.
49. Сучасні фітнес клуби та їх діяльність.
50.
Специфічні особливості роботи тренера-інструктора дитячого фітнес
клубу.
51. Організація роботи дитячої спортивної секції.
52.
Сучасні тенденції організації клубної та гурткової роботи.
53.
Особливості створення та відкриття сучасного фітнес клубу.
54. Особливості діяльності педагога дитячого гуртка чи секції.
55. Понятійний апарат дисципліни.
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