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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Професійно-педагогічне вдосконалення» 

 

Курс: IІІ 

Спеціальність 

(спеціалізація): 

Фізичне виховання  

Форма проведення: Комп’ютерне тестування 

Тривалість: 40 хвилин  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

 

 

 

 

 

 



Умова проведення – дистанційно. 

Форма проведення – екзамен проводиться у вигляді 

комп’ютерноготестування. Результати оцінювання навчальних досягнень 

кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після 

тестування.  

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів.  

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 40 хв. 

Кількість питань – 40 питань з варіантами відповідей. 

Критерії оцінювання – розподіл балів: тестові питання з варіантам відповідей 

- 40 балів (1 питання - 1 бал). 

Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 

 

1. Теоретичні засади організації роботи  спеціального навчального 

відділення 

2. Практичні засади організації роботи у спеціальному навчальному 

відділенні. 

3. Методика проведення практичних занять у спеціальному 

навчальному відділенні. 

4. Лікарський контроль та самоконтроль на заняттях у спеціальному 

навчальному відділенні. 

5. Організація самостійних занять оздоровчими видами фізичної 

культури у спеціальному навчальному відділенні. 

6. Теоретичні засади організації занять зі спортивної аеробіки. 

7. Характеристика спортивної аеробіки як виду спорту. 

8. Специфіка складно координаційних  видів спорту (на прикладі 

спортивної аеробіки) та особливості змагальної і тренувальної діяльності, 

техніки і тактики. 

9. Навчання навичкам проведення занять зі спортивної аеробіки з 

урахуванням дидактичних основ фізичного виховання і спорту, специфіки 

складно координаційних  видів спорту, правил змагань. 

10. Управління процесом тренування в спортивній аеробіці. 

11. Комплексний контроль у спортивній аеробіці. 

12. Організація і проведення змагань зі спортивної аеробіки,  

13. суддівство змагань зі спортивної аеробіки. 

14. Теоретичні засади організації занять з плавання. 

15. Характеристика плавання як виду спорту. 

16. Специфіка циклічних  видів спорту (на прикладі плавання) та 

особливості змагальної і тренувальної діяльності, техніки і тактики. 

17. Навчання навичкам плавання з урахуванням дидактичних основ 

фізичного виховання і спорту, специфіки водних видів спорту, правил 

змагань. 

18. Управління процесом тренування плавців. 

19. Комплексний контроль у плаванні. 



20. Організація і проведення змагань з плавання, суддівство змагань 

з плавання. 

21. Характеристика гандболу як ігрового виду спорту. 

22. Специфіка ігрових видів спорту (на прикладі гандболу) та 

особливості змагальної і тренувальної діяльності, техніки і тактики. 

23. Навчання навичкам гри у гандболі з урахуванням дидактичних 

основ фізичного виховання і спорту, специфіки ігрових видів спорту, правил 

змагань. 

24. Управління процесом тренування в гандболі. 

25. Комплексний контроль у гандболі. 

26. Організація і проведення змагань з гандболу, суддівство змагань 

з гандболу. 

 

 

Екзаменатори:                                       старший викладач Іваненко Г.О.,  

                                                                старший викладач Петрова Н.В. 

 

 

Завідувач кафедри:                                               к.н.ф.в.с., доцент Білецька В.В. 

 


