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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Сучасні ІКТ та методи досліджень в галузі» 

 

 

Курс: 4 денна 

Спеціальність (спеціалізація): 017 «Фізична культура і спорт» 

Форма проведення: Письмова 

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання знань студентів 

 

Екзаменаційний білет містить 3 теоретичних питання. Відповідь 

оцінюється за 40-бальною шкалою залежно від рівня знань.  

 

Рівень 

знань 

Оцінка за 

40-

бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання відповіді 

Відмінний 

рівень 

30 – 40 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. 

 

Добрий 

рівень 

20 – 29 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 

рівень 

10 – 19 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. 

 

Незадовіль-

ний рівень 

0 – 9 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. 
 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

1. Дайте визначення поняттю “інформація”. Способи передавання 

інформації. 

2. Охарактеризуйте основні поняття та терміни, що застосовуються в 

сучасних інформаційних технологіях у галузі фізичної культури та спорту 

3. Охарактеризуйте поняття сучасна інформаційна технологія та наведіть 

приклади її застосування у галузі фізичної культури та спорту 

4. Роль ІКТ в сучасній освіті 

5. Охарактеризуйте сучасні освітні тренди в галузі  освіти 

6. Сучасні освітні тренди та шляхи впровадження у навчальний процес 

7. Охарактеризуйте застосування інноваційних педагогічних технологій у 

галузі фізичної культури та спорту  

8. Охарактеризуйте поняття телекомунікації та наведіть приклади її 

застосування у галузі фізичної культури та спорту 

9. Наведіть приклади сучасних інформаційних технологій в галузі 

фізичної культури та спорту. 

10. Охарактеризуйте Інтернет сервіси та ІК технології ефективної 

комунікації 

11. Охарактеризуйте Інтернет сервіси та ІК технології ефективної 

співпраці  

12. Охарактеризуйте змішане навчання та технологію е-навчання. 

13. Опішить створення е-контенту різного формату: текстового, 

аудіо, відео, мультимедійного 

14. Охарактеризуйте Інтернет сервіси та ІК технології для 

формувального оцінювання 

15.  Опішить переваги застосування інформаційних та комунікаційних 

технологій у галузі фізичної культури та спорту. 

16. Охарактеризуйте як аудіо та відео аналіз  застосовується у галузі 

фізичної культури та спорту. 

17. Охарактеризуйте текстовий редактор Word. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/resource/view.php?id=120041
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=119966


18. Охарактеризуйте електронну таблицю Excel. 

19. Охарактеризуйте позначення стовпців і рядків в Excel. 

20. Опішить формули в Excel. 

21. Охарактеризуйте поняття спортивна наука (Sport Science), машинне 

навчання (Machine Learning), штучний інтелект (Artificial Intelligence) та 

наведіть приклади їх застосування в галузі фізичної культури та спорту. 

22. Охарактеризуйте поняття експертні системи та наведіть приклади її 

застосування в галузі фізичної культури та спорту. 

23. Наведіть відмінності експертної системи від інших прикладних 

програм. 

24. Опишіть  загальну структура експертної системи. 

25. Опишіть використання Інтернету та хмарових технологій в галузі 

фізичної культури та спорту. 

26. Опишіть застосування інформаційних та комп'ютерних мереж у галузі 

фізичної культури та спорту. 

27. Опишіть використання інформаційно-пошукових систем та баз даних у 

галузі фізичної культури та спорту. 

28. Охарактеризуйте особливості використання соціальних мереж, блогів, 

менеджерів та наведіть приклади її застосування в галузі фізичної культури 

та спорту. 

29. Охарактеризуйте поняття дистанційного, електронного навчання, 

наведіть приклади в галузі фізичної культури та спорту. 

30. Охарактеризуйте значення наукових досліджень у фізичному виховані і 

спорті. 

31. Опишіть загальну схему наукового дослідження. 

32. Опишіть роботу над літературними джерелами (стаття, доповідь тощо). 

33. Опишіть вибір теми та завдань дослідження. 

34. Опишіть об’єкт і предмет дослідження. 

35. Опишіть  організація і послідовність проведення наукового 

дослідження. 

36. Опишіть підбір досліджуваних. 

37. Опишіть вибір методів дослідження. 

38. Опишіть педагогічні спостереження як метод наукового дослідження. 

39. Опишіть види педагогічних спостережень. 

40. Опишіть педагогічні методи дослідження.  

41. Опишіть педагогічний експеримент як вид наукового дослідження. 

42. Опишіть програма та організація педагогічного експерименту. 

43. Опишіть медико-біологічні методи дослідження у фізичному  

вихованні і спорті. 

44. Опишіть оцінювання фізичного розвитку. 

45. Опишіть методи вивчення серце-судинної системи. 

46. Опишіть методи визначення сили м’язів. 

47. Опишіть методи визначення витривалості. 

48. Опишіть методи визначення швидкості. 

49. Опишіть методи визначення гнучкості. 



50. Опишіть поняття документу, протоколу тощо. 

51. Опишіть суспільні, особисті, офіційні та природні документи. 

52. Опишіть аналіз документів. 

53. Охарактеризуйте спостереження і його роль у спортивній соціології.  

54. Охарактеризуйте опитування як метод як метод збору первинної 

інформації. 

55. Охарактеризуйте анкетування як метод збору первинної інформації. 

56. Опишіть види анкетувань. 

57. Охарактеризуйте інтерв’ю як метод збору первинної інформації. 

58. Охарактеризуйте бесіду як метод збору первинної інформації. 

59. Охарактеризуйте предмет математичної статистики. Її завдання в галузі 

ФК. 

60. Опишіть попередню обробка статистичних даних. 

61. Опишіть табличне й графічне представлення інформації. 

62. Опишіть характеристики варіаційного ряду. 

63. Охарактеризуйте середнє арифметичне, медіана, мода.  

64. Охарактеризуйте розмах варіації, середнє лінійне відхилення, 

дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. 

65. Назвіть основні властивості нормального закону розподілу результатів 

вимірів. 

66. Охарактеризуйте загальний порядок перевірки статистичної гіпотези. 

67. Розкрийте поняття про гіпотези про рівність середніх двох  

сукупностей. 

68. Охарактеризуйте форму, тісноту й спрямованість статистичного 

взаємозв’язку. 

69. Охарактеризуйте поняття кореляції та коефіцієнт кореляції Спірмена. 

70.  Опишіть статистичну обробка даних за допомогою комп’ютерних 

програм. 

71. Опишіть програми статистичної обробки спортивних результатів. 

72.  Опишіть викладання результатів наукової роботи. 

73.  Опишіть цілісний та вибірковий виклад матеріалу. 

74.  Опишіть загальні вимоги до оформлення наукової роботи. 

75. Опишіть вимоги до публікацій тез конференції. 

76. Опишіть вимоги до публікацій наукових статей. 

77.  Опишіть загальні вимоги до оформлення тексту наукової роботи. 

78.  Опишіть вимоги до оформлення методів дослідження. 

79. Опишіть загальні вимоги до оформлення ілюстрацій та таблиць 

наукової роботи.  

80. Опішить вимоги до оформлення результатів та висновки дослідження. 

81. Опишіть загальні вимоги до оформлення списку літератури. 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» 

(за умови проведення в дистанційному форматі) 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Умова проведення – дистанційно. 

Форма проведення – екзамен проводиться у вигляді комп’ютерного 

тестування. 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 різнорівневих тестових питань з варіантами 

відповідей (банк питань 120). 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 
 

 

Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 

 

1. Основні поняття сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

2. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у галузі фізичної 

культури та спорту. 

3. Сучасні технології для збору, обробки та аналізу даних. 

4. Особливості використання прикладних програм. 

5. Основні положення наукових досліджень. 

6. Організація і послідовність проведення наукового дослідження. 

7. Основи теорії вимірювань. 

8. Методи дослідження. 

9. Описова статистика у фізичному  вихованні і спорті. 

10. Нормальний розподіл і його характеристики. 

11. Кореляційний та факторний аналіз. 

12. Критерії Стьюдента, Фішера. Кількість ступенів свободи. 

13. Загальні вимоги до оформлення наукової роботи. 

14. Оформлення тексту, формул,  ілюстрацій та таблиць наукової роботи. 

15. Оформляння результатів, висновків, списку літератури. 

16. Остаточний варіант рукопису, публікація результатів наукових 

досліджень. 

 

 

Екзаменатори       к.н.ФВіС Латишев М.В. 

         Пітенко С.Л. 

 

Завідувач кафедри       к.н.ФВіС Ясько Л.В. 


