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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Теорія та методика викладання обраного виду спорту» 

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 – 30 питань з варіантами відповідей та 1 питання з 

відкритою відповіддю. 

Критерії оцінювання – розподіл балів: тестові питання з варіантами 

відповідей - 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: 

 

1. Технічна підготовленість та технічна підготовка спортсменів в обраному 

виді спорту 

2. Тактична підготовленість та тактична підготовка спортсменів в обраному 

виді спорту 

3. Психологічна підготовленість та психологічна підготовка спортсменів в 

обраному виді спорту 

4. Оточуюче середовище в системі олімпійської підготовки. 

5. Сила та силова підготовка в обраному виді спорту.  

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


6. Контроль силових якостей в обраному виді спорту. 

7. Витривалість та методика її вдосконалення в обраному виді спорту.  

8. Контроль витривалості в обраному виді спорту 

9. Швидкісні здібності та методика їх розвитку в обраному виді спорту.  

10. Контроль швидкісних здібностей в обраному виді спорту 

11. Гнучкість та методика її розвитку, вдосконалення в обраному виді спорту.  

12. Координація та методика її розвитку, вдосконалення в обраному виді 

спорту.  

13. Контроль гнучкості та координаційних здібностей в обраному виді спорту 

 

Зразок відкритого питання: 

1. Розробіть та застосуйте на практиці комплекс вправ (12-15 вправ), який 

буде спрямований на початкове розучування технічних дій в обраному виді 

спорту, застосовуючи методи та засоби спортивної підготовки. 

2. Розробіть та застосуйте на практиці комплекс вправ (12-15 вправ), який 

буде спрямований на поглиблене розучування технічних дій в обраному виді 

спорту, застосовуючи методи та засоби спортивної підготовки. 

3. Розробіть та застосуйте на практиці комплекс вправ (12-15 вправ), який 

буде спрямований закріплення та подальше вдосконалення технічних дій в 

обраному виді спорту, застосовуючи методи та засоби спортивної підготовки. 

4. Розкрийте сутність тактичної схеми змагальної діяльності в обраному 

виді спорту. Розробіть та застосуйте на практиці тактичну схему змагальної 

діяльності в обраному виді спорту. 

5. Розробіть та застосуйте на практиці методику вдосконалення 

тактичного мислення спортсмена в обраному виді спорту.  

6. Розробіть та застосуйте на практиці методику вдосконалення 

толерантності до емоційного стресу у спортсменів в обраному виді спорту. 

7. Розкрийте, розробіть та застосуйте на практиці методику розвитку 

максимальної сили в обраному виді спорту. 

8. Розкрийте, розробіть та застосуйте на практиці методику розвитку 

швидкісної сили в обраному виді спорту. 

9. Розробіть та застосуйте на практиці комплекс вправ (10-12 вправ), який 

буде спрямований на розвиток силової витривалості в обраному виді спорту, 

використовуючи метод кругового тренування. 

10. Розробіть та застосуйте на практиці комплекс вправ (10-12 вправ), який 

буде спрямований на розвиток сили в обраному виді спорту, використовуючи 

ізометричний, ексцентричний та концентричний методи силової підготовки.  

11. Розробіть та застосуйте на практиці методику розвитку загальної 

витривалості в обраному виді спорту.  

12. Розробіть та застосуйте на практиці методику розвитку швидкісної 

витривалості в обраному виді спорту, використовуючи інтервальний, 

непреривний, змагальний та ігровий методи.  

13. Розробіть та застосуйте на практиці методику розвитку швидкісно-

силової витривалості в обраному виді спорту, використовуючи інтервальний, 

непреривний, змагальний та ігровий методи.  



14. Розробіть та застосуйте на практиці методику розвитку спеціальної 

витривалості в обраному виді спорту.  

15. Розробіть та застосуйте на практиці комплекс вправ (10-12 вправ), який 

буде спрямований на розвиток швидкості простої рухової реакції та складної 

рухової реакції в обраному виді спорту. 

16. Розкрийте, розробіть та застосуйте на практиці методику розвитку 

елементарних форм прояву швидкості в обраному виді спорту. 

17. Розкрийте, розробіть та застосуйте на практиці методику розвитку 

комплексних форм прояву швидкості в обраному виді спорту. 

18. Розкрийте, розробіть та застосуйте на практиці методику розвитку 

частоти рухів в обраному виді спорту.  

19. Розробіть та застосуйте на практиці комплекс вправ (10-12 вправ), який 

буде спрямований на профілактику виникнення «швидкісного бар’єру» в 

обраному виді спорту.   

20. Розкрийте, розробіть та застосуйте на практиці методику розвитку 

здатності до зберігання рівноваги, здатності до оцінки та регуляції динамічних 

та просторово-часових параметрів рухів в обраному виді спорту. 

21. Розкрийте, розробіть та застосуйте на практиці методику розвитку 

здібностей до орієнтування у просторі та здатності до мимовільного 

розслаблення м’язів в обраному виді спорту.  

22. Розробіть та застосуйте на практиці комплекс вправ (12-15 вправ), який 

буде спрямований на розвиток та вдосконалення координаційних здібностей в 

обраному виді спорту.  

23. Розкрийте, розробіть та застосуйте на практиці методику розвитку 

гнучкості в обраному виді спорту.  

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор:                                                    старший викладач Іваненко Г.О. 

 

 

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

 


