
 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Теорія та методика викладання обраного виду спорту» 

 

 

Курс: IІІ 

Спеціальність 

(спеціалізація): 

Тренерська діяльність 

Форма проведення: Комбінована  

Тривалість: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

Екзаменаційний білет містить 1 теоретичне питання (письмово) і 1 

практичне завдання. Відповідь на кожне завдання оцінюється по 20 балів 

залежно від рівня знань студента.  

 

 

Критерії оцінювання питань: 

Рівень 

знань 

Оцінка за 

20-бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання відповіді 

Відмінний 

рівень 

15 - 20 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; 

Студент демонструє здатність самостійно оцінювати 

різноманітні ситуації та робити власні висновки в 

разі неоднозначності характеру поставленого 

питання чи проблеми. 

При виконанні практичного завданнястудент 

виявляє творчий підхід до вивченого; засвідчує 

ознаки самостійної життєвої позиції, виявляє 

здатність застосовувати теоретичні знання в 

практичній діяльності вчителя фізичної культури. 



Добрий 

рівень 

9 - 14 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. 

При виконанні практичного завдання студент  

досить впевнено і послідовно застосовує теоретичні 

знання, але не спроможний самостійно завершити 

завдання, що потребують навичок стратегічного 

планування та використання творчого мислення. 

Здатен зв’язно висловлюватися, добре відтворювати 

вивчений матеріал. 

Задовільний 

рівень 

5 - 8 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. 

При виконанні практичного завдання відповідь 

студента характеризується низьким рівнем 

усвідомлення; допускаються грубі фактичні 

помилки; студент погано орієнтується у навчальному 

матеріалі. 

Незадовіль-

ний рівень 

< 5 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. 



  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; 

Студент демонструє здатність самостійно оцінювати 

різноманітні ситуації та робити власні висновки в 

разі неоднозначності характеру поставленого 

питання чи проблеми. 

При виконанні практичного завданнястудент 

виявляє творчий підхід до вивченого; засвідчує 

ознаки самостійної життєвої позиції, виявляє 

здатність застосовувати теоретичні знання в 

практичній діяльності вчителя фізичної культури. 

 

Загальна оцінка складається з суми балів, які отримані студентом за кожну 

відповідь. 

 

 

Орієнтовний перелік теоретичних питань: 

1. Вкажіть, яку структуру має багаторічний процес спортивного 

вдосконалення? 

2.Назвіть, які особливості побудови має підготовка на різних етапах 

багаторічного вдосконалення. 

3.Назвіть структуру річної підготовки. 

4. Назвіть, які основи має багатоциклова побудова річної підготовки? 

5. Вкажіть особливості побудови річної підготовки в різних видах спорту.  

6. Охарактеризуйте підготовчий період в річному макроциклі, його 

методичні основи. 

7. Охарактеризуйте змагальний період в річному макроциклі, його 

методичні основи. 

8. Охарактеризуйте перехідний період в річному макроциклі, його 

методичні основи. 

9. Які типи мікроциклів, Ви знаєте? 

10. Назвіть загальні основи чергування занять з різними по величині та 

направленості навантаженнями. 

11. Які є поєднання мікроциклів у заняттях з різними по величині та 

направленості навантаженнями? 

12. Назвіть структуру мікроциклів різних типів.  



13. Які є особливості побудови мікроциклів при декількох заняттях на 

день? 

14. Які типи мезоциклів, Ви знаєте? 

15. Як поєднануються мікроциклів у мезоциклі? 

16. Як відбувається відбір і орієнтація в системі багаторічної підготовки? 

17. Назвіть основи управління в системі підготовки спортсменів.  

18. Як відбувається первинний відбір і орієнтація на першому етапі 

багаторічної підготовки? 

20. Як відбувається попередній відбір і орієнтація на другому етапі 

багаторічної підготовки?  

21. Як відбувається проміжний відбір і орієнтація на третьому етапі 

багаторічної підготовки?  

22. Як відбувається основний відбір і орієнтація на четвертому і п’ятому 

етапах багаторічної підготовки?  

23. Як відбувається заключний відбір і орієнтація на шостому і сьомому 

етапах багаторічної підготовки? 

24. Яку ціль має управління та що є її об’єктом. 

25. Як відбувається етапне управління, його методичні особливості? 

26. Як відбувається поточне управління, його методичні особливості?  

27. Як відбувається оперативне управління його методичні особливості? 

28. Яку ціль має контроль в спорті та що є його об’єктом. 

29. Як відбувається етапний контроль, його методичні особливості?  

30. Як відбувається оперативний контроль, його методичні особливості?  

31. Як відбувається поточний контроль  його методичні особливості?  

32. Вкажіть основи побудови  контролю за фізичною підготовленістю. 

33. Вкажіть основи побудови  контролю за технічною підготовленістю. 

34. Вкажіть основи побудови  контролю за тактичною підготовленістю. 

35. Назвіть поняття модель та  моделювання в спорті. 

36. Назвіть поняття загальної моделі. 

37. Назвіть поняття групової моделі. 

38. Назвіть поняття індивідуальної моделі. 

39. Назвіть принципи використання методу екстраполяції. 

40. Як відбувається короткострокове, середньострокове, довгострокове, 

над довгострокове прогнозування? 

 

Зразок практичного завдання: 

1.Написати комплекс фізичних та анатомо-фізіологічних показників і 

нормативів, які свідчать про показання до занять вашою спортивною 

спеціалізацією на першому етапі багаторічної підготовки. 

2. Написати комплекс фізичних та анатомо-фізіологічних показників і 

нормативів, які свідчать про показання до занять вашою спортивною 

спеціалізацією на другому етапі багаторічної підготовки.  



3. Написати комплекс фізичних та анатомо-фізіологічних показників і 

нормативів, які свідчать про показання до продовження занять вашою 

спортивною спеціалізацією на третьому етапі багаторічної підготовки. 

4. Написати комплекс фізичних та анатомо-фізіологічних показників і 

нормативів, які свідчать про доцільність продовження занять вашою спортивною 

спеціалізацією на четвертому етапі багаторічної підготовки. 

5. Написати комплекс фізичних та анатомо-фізіологічних показників і 

нормативів, які свідчать про доцільність продовження занять вашою спортивною 

спеціалізацією на п'ятому етапі  етапі багаторічної підготовки. 

6. Написати систему оперативного контролю і управління при не належній 

реакції функціональних систем (не задовільна реакція ЧСС, наявні суб'єктивні 

ознаки фізичної перевтоми) на фізичне навантаження під час тренування. 

7. Написати комплекс нормативів на етапі спеціалізованої базової підготовки, які 

використовуються для поточного контролю. 

8. Написати комплекс нормативів на етапі спеціалізованої базової підготовки, які 

використовуються для оперативного контролю. 

9. Написати комплекс нормативів на етапі спеціалізованої базової підготовки, які 

використовуються для етапного контролю. 

10. Написати узагальнену модель тренування з вашої спортивної спеціалізації 

для групи, яка тренується на етапі початкової спеціалізації. 

11. Написати узагальнену модель тренування з вашої спортивної спеціалізації 

для групи, яка тренується на етапі попередньої базової підготовки. 

12. Написати узагальнену модель тренування з вашої спортивної спеціалізації 

для групи, яка тренується на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

13. Написати узагальнену модель тренування з вашої спортивної спеціалізації 

для групи, яка тренується на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей. 

14. Написати узагальнену модель тренування з вашої спортивної спеціалізації 

для групи, яка тренується на етапі збереження досягнень. 

15. Написати узагальнену модель тренування з вашої спортивної спеціалізації 

для групи, яка тренується на етапі поступового зниження досягнень. 



16. Написати основну частину типового план-конспекту тренування етапу 

початкової підготовки. 

17. Написати основну частину типового план-конспекту тренування етапу 

попередньої базової підготовки з вашої спортивної спеціалізації. 

18. Написати основну частину типового план-конспекту тренування етапу 

спеціалізованої базової підготовки з вашої спортивної спеціалізації. 

19. Написати основну частину типового план-конспекту тренування етапу 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей з вашої спортивної 

спеціалізації.  

20. Написати основну частину типового план-конспекту тренування етапу 

збереження досягнень з вашої спортивної спеціалізації. 

21. Написати основну частину типового план-конспекту тренування етапу 

поступового зниження досягнень з вашої спортивної спеціалізації. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Теорія та методика викладання обраного виду спорту» 

(за умови продовження карантину) 

 

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 – 2 години. 



Кількість питань – 26 питання з варіантами відповідей, 13 питань з короткою 

відповіддю (студент самостійно пише відповідь одним або декількома словами) 

та 1 питання з відкритою відповіддю. 

Критерії оцінювання – розподіл балів: тестові (з варіантами відповідей) та 

короткі питання - 30 балів (1 питання - 1 бал); питання з відкритим варіантом 

відповіді - 10 балів.  

 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання питання з відкритим 

варіантом відповіді 

  

9 - 10 Відмінний рівень (завдання виконано якісно) 

6 – 8 

Добрий рівень (завдання виконано якісно з 

достатньо високим рівнем правильних 

відповідей) 

3 – 5 
Задовільний рівень (завдання виконано якісно з 

середнім показником правильних відповідей) 

0-2 
Незадовільний рівень (завдання не виконано, 

потребує повторного перескладання) 

 

 

Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 

 

Структура багаторічного процесу спортивного вдосконалення. 

2.Особливості побудови підготовки на різних етапах багаторічного 

вдосконалення. 

3.Структура річної підготовки. 

4. Основи багатоциклової побудови річної підготовки. 

5. Особливості побудови річної підготовки в різних видах спорту.  

6. Підготовчий період в річному макроциклі. 

7. Змагальний період в річному макроциклі. 

8. Перехідний період в річному макроциклі. 

9. Типи мікроциклів. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=235933


10 Загальні основи чергування занять з різними по величині і 

направленості навантаженнями.. 

11. Поєднання в мікроциклі занять з різними по величині і направленості 

навантаженнями. 

12. Структура мікроциклів різних типів.  

13. Особливості побудови мікроциклів при декількох заняттях на день. 

14. Типи мезоциклів. 

15. Поєднання мікроциклів у мезоциклі. 

16. Відбір і орієнтація в системі багаторічної підготовки. 

17. Основи управління в системі підготовки спортсменів.  

18. Історія виникнення та розвитку легкої атлетики. 

19. Первинний відбір і орієнтація на першому етапі багаторічної 

підготовки. 

20. Попередній відбір і орієнтація на другому етапі багаторічної 

підготовки.  

21.Проміжний відбір і орієнтація на третьому етапі багаторічної 

підготовки. 

22. Основний відбір і орієнтація на четвертому і п’ятому етапах 

багаторічної підготовки.  

23. Заключний відбір і орієнтація на четвертому і шостому і сьомому 

етапах багаторічної підготовки. 

24. Ціль і об’єкт управління.. 

25. Етапне управління. 

26. Поточне управління. 

27. Оперативне управління. 

28. Ціль і об’єкт контролю. 

29. Етапний контроль. 

30. Оперативний контроль. 

31. Поточний контроль.  

32. Контроль фізичної підготовленості. 

33. Контроль технічної підготовленості. 



34. Контроль тактичної підготовленості. 

35. Поняття модель, моделювання в спорті. 

36. Загальна модель. 

37. Групова модель. 

38. Індивідуальна модель. 

39. Метод екстраполяції. 

40.Короткострокове, середньострокове, довгострокове, над довгострокове 

прогнозування. 

 

Езаменатори      Киричок Ю.М., Антоненко О.С. 

 

Завідувач кафедри       к.н. ФВіС Білецька В.В. 

 


