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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Методика викладання спортивних дисциплін» 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Форма проведення – комбінована.  

Екзаменаційне завдання складається з: 

- тестових запитань (30 питань), що автоматично, випадковим чином 

генеруються з банку тестових питань у системі дистанційного навчання 

Moodle (з перемішуванням варіантів відповідей).  

- питання відкритого типу (одне питання, складається зі стереотипних, 

діагностичних та евристичних завдань), яке передбачає вирішення 

типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 

діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача 

освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. Питання 

відкритого типу генерується випадковим чином з банку тестових 

завдань у системі електронного навчання Moodle 

Відповідь на питання відкритого типу студенти дають в усній формі. 

Час складання екзамену:  

- тестування 30 хвилин (по 1 хвилині на питання); 

- питання відкритого типу:  

• 10 хвилин на підготовку; 

• до 10 хвилин на відповідь. 

Кількість спроб – 1.  

*За умови введення карантинних обмежень, екзамен може проводитись 

дистанційно. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів. 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) 
 

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


Оцінка результату атестаційного екзамену складається з суми балів за 

результат тестування та відповіді на питання відкритого типу.  

 

Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 

1. Теоретико-методичні аспекти атлетизму. 

2. Загальна характеристика сучасних силових видів спорту. 

3. Історія розвитку атлетичних видів спорту. 

4. Особливості змагальної діяльності в атлетичних видах спорту. 

5. Організація навчально–тренувальних занять з атлетизму. 

6. Основні методики розвитку сили. 

7. Біологічні аспекти прояву сили. 

8. Основи техніки змагальних вправ у силових видів спорту. 

9. Матеріально-технічне забезпечення у силових видів спорту. Самоконтроль 

і контроль у процесі оздоровчого тренування силового спрямування. 

10. Загально силова підготовка. Програмування оздоровчого тренування 

силового спрямування. 

11. Базові та формуючі вправи для розвитку м’язів шиї та поясу верхньої 

кінцівки. 

12. Базові та формуючі вправи для розвитку м’язів грудей та рук. 

13. Базові та формуючі вправи для розвитку м’язів тулуба. 

14. Базові вправи для розвитку м’язів ніг. 

15. Історія розвитку легкої атлетики в Україні, світі.  

16. Класифікація видів легкої атлетики. 

17. Історія розвитку спринтерського бігу.  

18. Техніка і методика навчання бігу на короткі дистанції. 

19. Техніка і методика навчання бігу на короткі  дистанції: особливості 

техніки бігу на 200м і 400м. Оволодіння технікою бігу по дистанції, по 

повороту, технікою фінішування. 

20. Техніка і методика навчання бігу на короткі  дистанції: оволодіння 

технікою низького старту, стартового розгону. 

21. Техніка і методика навчання естафетному  бігу. Техніка естафетного бігу 

4Х100м. Оволодіння технікою передачі естафетної палички (на місці і в русі). 

Оволодіння технікою низького старту з естафетною паличкою. 

22. Техніка і методика навчання бігу на середні, довгі  дистанції. Методика 

навчання техніки високого старту, техніки бігу по дистанції, бігу по 

повороту, фінішування. 

23. Техніка і методика навчання стрибкам у довжину з розбігу. 

Ознайомлення з  технікою стрибка у довжину способом "зігнувши ноги". 

24. Техніка і методика навчання стрибкам у довжину з розбігу. Оволодіння 

технікою розбігу, відштовхування, групуванням (політ), приземленням. 

25. Техніка і методика навчання стрибкам у висоту з розбігу. Ознайомлення 

з  технікою стрибка у висоту способом "переступання". 

26. Техніка і методика навчання стрибкам у висоту з розбігу. Оволодіння 

технікою розбігу, відштовхування, переходом через планку, приземленням.  

27. Техніка і методика навчання стрибкам у висоту з розбігу. 



28. Техніка і методика навчання  метанню м’яча з розбігу на дальність. 

Оволодіння технікою тримання м’яча, технікою схресного кроку. 

29. Техніка і методика навчання  метанню м’яча з розбігу на дальність. 

Оволодіння технікою фінального зусилля, кидкових кроків, поєднання 

розбігу з кидковими кроками. 

30. Техніка і методика  навчання штовхання ядра. Оволодіння технікою 

тримання і випускання ядра. 

31. Суддівство змагань з легкої атлетики. 

32. . Види та засоби гімнастики. 

33. Термінологія гімнастичних вправ. 

34. Стройові вправи: техніка та методика навчання стройовим прийомам. 

35. Загальнорозвиваючі вправи: положення рук та ніг (стійки), різновиди 

основних положень тіла (сіди, упори). 

39. Загальнорозвиваючі вправи з предметами: вправи з гімнастичною 

палицею. 

40. Техніка та методика навчання гімнастичним вправам. 

41. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика 

навчання вправам з партнером. 

42. Загальнорозвиваючі вправи з предметами: вправи зі скакалкою. 

43. Прикладні та спеціально розвиваючі вправи: техніка та методика 

навчання вправам на гімнастичній лаві та на колоді. 

44. Акробатичні вправи, стрибки: техніка та методика навчання 

акробатичним вправам та опорним стрибкам. 

45. Вправи у висах та упорах: техніка та методика навчання вправам на 

гімнастичній стінці та на поперечині. 

46. Методика проведення частин уроку гімнастики. 

47. Ігри та розваги у воді. 

48. Полегшені способи плавання 1-ї, 2-ї,3-ї, 4-ї,5-ї груп. 

49. Техніка плавання способом кроль на грудях. 

50. Техніка плавання способом кроль на спині. 

51. Техніка плавання способом брас. 

52. Методика навчання техніці плавання способом кроль на грудях. 

53. Методика навчання техніці плавання способом кроль на спині. 

54. Методика навчання техніці плавання способом брас. 

55. Типові помилки та методика їх виправлення при навчанні техніці 

плавання способом кроль на грудях. 

56. Типові помилки та методика їх виправлення при навчанні техніці 

плавання способом кроль на спині. 

57. Типові помилки та методика їх виправлення при навчанні техніці 

плавання способом брас. 

58. Типові помилки та методика їх виправлення при навчанні техніці 

виконання стартів. 

59. Типові помилки та методика їх виправлення при навчанні техніці 

виконання поворотів. 

60. Особливості організації роботи з плавання в різних освітніх закладах . 



Оздоровче тренування. 

61. Історія розвитку, офіційні правила, класифікація гри баскетбол і його 

роль у системі фізичного виховання. 

62. . Техніка виконання прийомів переміщення у грі баскетбол. 

63. Техніка виконання передачі і ловлі м’яча у грі баскетбол. 

64.  Техніка виконання ведення м’яча у грі баскетбол. 

65. Техніка виконання кидків м’яча у кошик у грі баскетбол. 

66. Техніка виконання кидків м’яча у русі у грі баскетбол. 

67. Техніка виконання захисних дій у грі баскетбол. 

68. Методика навчання прийомам техніки і тактики гри баскетбол. 

69. Методика проведення окремих частин уроку з баскетболу, техніка 

безпеки, гігієнічні норми, профілактика травматизму. 

70. Історія розвитку, офіційні правила, класифікація гри волейбол і його роль 

у системі фізичного виховання. 

71. Техніка виконання прийомів переміщення у грі волейбол. 

72. Техніка виконання різновидів передачі м’яча двома руками зверху у грі 

волейбол. 

73. Техніка виконання подачі м’яча у грі волейбол. 

74. Техніка виконання передачі м’яча зверху та знизу у грі волейбол. 

75. Техніка виконання нападаючих ударів з різних зон у грі волейбол. 

76. Техніка виконання захисних дій у грі волейбол. 

77. Методика навчання прийомам техніки і тактики гри волейбол. 

78. Методика навчання прийомам техніки гри у нападі у грі волейбол. 

79. Методика навчання прийомам техніки гри у захисті у грі волейбол. 

80. Методика навчання тактиці нападу і захисту у грі волейбол. 

81. Організація та проведення змагань з волейболу, спортивні споруди, 

спеціальне обладнання та інвентар. 

82. Історія розвитку, офіційні правила, класифікація гри гандбол і його роль у 

системі фізичного виховання. 

83. Техніка пересування, ведення м’яча у грі гандбол. 

84. Техніка ловлі та передачі м’яча у грі гандбол. 

85. Техніка гри польового гравця у нападі у грі гандбол. 

86. Техніка вибивання, виривання, блокування, перехоплення м’яча у грі 

гандбол. 

87. Техніка гри воротаря у захисті і нападі у грі гандбол. 

88. Методика навчання прийомам техніки і тактики гри гандбол. 

89. Методика  навчання техніці гри польового гравця у нападі: пересування, 

ведення, ловля та передачі м’яча у грі гандбол. 

90. Методика  навчання техніці гри польового гравця у нападі: кидки м’яча 

по воротах, кидки м’яча при протидії захисника у грі гандбол. 

91. Методика навчання техніці гри польового гравця у захисті: захисті: 

вибивання, виривання м’яча, блокування, перехоплення м’яча у грі гандбол. 

92. Організація та проведення змагань з гандболу, спортивні споруди, 

спеціальне обладнання та інвентар. 

93. Історія розвитку, офіційні правила футболу та його роль у системі 



фізичного виховання. 

94. Техніка пересувань у футболі. 

95. Техніка виконання ударів по м’ячу та зупинок м’яча у футболі. 

96. Техніка виконання ведення м’яча у футболі. 

97. Техніка виконання відволікаючих дій (фінтів) у футболі. 

98. Техніка виконання відбирань і вкидань м’яча у футболі. 

99. Техніка гри воротаря у футболі. 

100. Методика навчання прийомам техніки і тактики гри футбол. 

101. Організація та проведення змагань з футболу, спортивні споруди, 

спеціальне обладнання та інвентар. 

 

Зразок відкритого питання: 

1. Проаналізуйте фази техніки стрибка у довжину способом «зігнувши 

ноги». 

2. Проаналізуйте особливості техніки бігу на короткі дистанції та 

засоби навчання техніки низького старту. 

3. Проаналізуйте особливості техніки естафетного бігу 4Х100м та 

засоби навчання техніки передачі естафетної палички. 

4. Проаналізуйте техніку метання малого м'яча та засоби навчання 

кидкових кроків. 

5. Проаналізуйте особливості техніки бігу на середні дистанції та 

засоби навчання техніки високого старту і фінішування. 

6. Проаналізуйте фази техніки стрибка у висоту способом 

«переступання». 

7. Розвиток легкої атлетики в Україні після утворення незалежної 

держави. Виступ українських легкоатлетів на О.І. (1992 – 2021 рр.) 

8. Назвіть класифікацію та дайте характеристику біговим видам 

легкої атлетики. 

9. Назвіть класифікацію та дайте характеристику легкоатлетичним 

стрибкам. 

10. Назвіть класифікацію та дайте характеристику легкоатлетичним 

метанням. 

11.  Охарактеризуйте основні методи розвитку сили.  

12. Опишіть методику розвитку вибухової сили.  

13. Опишіть методику розвитку максимальної сили.  

14. Опишіть методику розвитку силової витривалості.  

15. Опишіть методику збільшення м’язової маси.  

16. Охарактеризуйте базові та формуючі вправи для розвитку м’язів 

шиї та поясу верхньої кінцівки.  

17. Охарактеризуйте базові та формуючі вправи для розвитку м’язів 

грудей та рук.  

18. Охарактеризуйте базові та формуючі вправи для розвитку м’язів 

тулуба.  

19. Охарактеризуйте базові вправи для розвитку м’язів ніг.  



20. Охарактеризуйте організацію оздоровчих занять силової 

спрямованості.  

21. Розробіть комплекс загальнорозвиваючих вправ в різних стійках, 

присідах, сідах, упорах, положеннях лежачи на спині (10 вправ). 

22. Розробіть комплекс ранкової гігієнічної гімнастики (8 – 10 вправ). 

23. Розробіть комплекс загальнорозвиваючих вправ, виконуючи в 

парах (8 вправ). 

24. Розробіть комплекс загальнорозвиваючих вправ для формування 

правильної постави (8 – 10 вправ). 

25. Розробіть  комплекс ЗРВ в русі (10 вправ: бігові вправи та вправи 

в ходьбі). 

26. Дайте характеристику методиці навчання перекиду вперед: 

охарактеризуйте техніку виконання, назвіть способи виконання, послідовність 

навчання, можливі технічні помилки, основні прийоми допомоги та 

страхування. 

27. Дайте характеристику методиці навчання перекиду назад: 

охарактеризуйте техніку виконання, назвіть способи виконання, послідовність 

навчання, можливі технічні помилки, основні прийоми допомоги та 

страхування. 

28. Дайте характеристику методиці  навчання мосту із положення 

лежачи на спині: охарактеризуйте техніку виконання, назвіть способи 

виконання, послідовність навчання, можливі технічні помилки, основні 

прийоми допомоги та страхування. 

29. Дайте характеристику методиці  навчання стійки на лопатках: 

охарактеризуйте техніку виконання, назвіть способи виконання, послідовність 

навчання, можливі технічні помилки, основні прийоми допомоги та 

страхування. 

30. Дайте характеристику методиці  навчання перевороту боком 

(«колесо»): охарактеризуйте техніку виконання, назвіть способи виконання, 

послідовність навчання, можливі технічні помилки, основні прийоми 

допомоги та страхування. 

31. Розкрийте та охарактеризуйте поняття «метод навчання» і 

«методика навчання». Приведіть приклад, що пояснюватиме змістове 

наповнення визначених термінів під час вивчення одного обраного прийому 

техніки гри баскетбол. 

32. Сформуйте логічну послідовність навчання прийомам техніки гри 

у нападі у грі баскетбол і поясніть її доцільність. 

33. Сформуйте логічну послідовність навчання прийомам техніки гри 

у захисті у грі баскетбол і поясніть її доцільність. 

34. Назвіть дидактичні принципи навчання та наведіть приклади їх 

застосування з метою засвоєння прийомів техніки гри баскетбол. 

35. Охарактеризуйте методи, які відносять до груп словесних і 

наочних методів навчання прийомам техніки і тактики гри баскетбол.  

36. Охарактеризуйте методи, які відносять до групи практичних 

методів навчання гри баскетбол. Приведіть приклади їх застосування. 



37. Сформуйте і поясніть логічну послідовність навчання прийомам 

тактики гри баскетбол, вікову доцільність ознайомлення з ними з урахуванням 

терміну навчального процесу. 

38. Назвіть і розкрийте особливості застосування організаційних 

методів проведення уроку у варіативному модулі «Баскетбол». За допомогою 

наведених прикладів (вправ) поясніть доцільність їх вибору. 

39. Поясніть алгоритм структури вивчення технічного прийому у грі 

баскетбол. Продемонструйте на прикладі одного обраного технічного 

прийому варіативність представленого алгоритму. 

40. Систематизуйте та поясніть методику виправлення типових 

помилок, що виникають під час навчання прийомам  техніки гри баскетбол. 

41. Дайте характеристику цілісно-роздільному методу навчання 

техніці плавання.  

42. Дайте загальну характеристику комплексу вправ для освоєння з 

водним середовищем.  

43. Назвіть основні вправи, що використовуються для навчання рухам 

ногами способом кроль на грудях.  

44. Назвіть основні вправи, що використовуються для навчання рухам 

руками та техніці дихання при плаванні способом кроль на грудях.  

45. Назвіть основні вправи, що використовуються для навчання 

загальній координації рухів при плаванні способом кроль на грудях.  

46. Назвіть основні вправи, що використовуються для навчання 

загальній координації рухів при плаванні способом кроль на спині.  

47. Назвіть основні вправи, що використовуються для навчання рухам 

ногами при плаванні способом брас.  

48. Назвіть основні вправи, що використовуються для навчання рухів 

руками та техніці дихання при плаванні способом брас.  

49. Назвіть основні вправи, що використовуються для навчання 

загальній координації рухів при плавання способом брас.  

50. Назвіть основні вправи, що використовуються для навчання 

техніці старту з тумбочки.  

51. Назвіть основні вправи, що використовуються для навчання 

повороту „маятник”. 

52. Пояснити методику навчання ловлі м’яча у грі гандбол та 

розробити комплекс вправ (6-8 вправ). 

53. Пояснити методику навчання передачі м’яча у грі гандбол та 

розробити комплекс вправ (6-8 вправ). 

54. Пояснити методику навчання ведення м’яча у грі гандбол та 

розробити комплекс вправ (6-8 вправ). 

55. Пояснити методику навчання кидка м’яча у грі гандбол та 

розробити комплекс вправ (6-8 вправ). 

56. Пояснити методику навчання захисним діям у грі гандбол та 

розробити комплекс вправ (6-8 вправ). 

57. Надати характеристику діям гравця на майданчику відповідно до 

амплуа у грі гандбол. 



58. Пояснити загальні особливості позиційного нападу, атаки 

швидким проривом, зонного захисту у гандболі. 

59. Пояснити класифікацію прийомів техніки гри у футбол. 

60. Пояснити техніку виконання пересувань у грі футбол. 

61. Пояснити техніку виконання удару у два дотики при грі футбол, 

зазначити поширені помилки та рекомендації щодо їх усунення. 

62. Пояснити техніку виконання захисних дій польових гравців при 

грі футбол, зазначити поширені помилки та рекомендації щодо їх усунення. 

63. Пояснити методику навчання прийому прострільної передачі у 

штрафний майданчик при грі футбол та розробити комплекс вправ (8-10 

вправ). 

64. Пояснити методику навчання прийому проникаючої передачі у 

футболі та розробити комплекс вправ (8-10 вправ). 

65. Пояснити методику навчання удару в два дотики у футболі та 

розробити комплекс вправ (8-10 вправ). 

66. Пояснити методику навчання захисним діям польового гравця у 

футболі та розробити комплекс вправ (8-10 вправ). 

67. Пояснити методику навчання захисним діям воротаря у грі футбол 

та розробити комплекс вправ (8-10 вправ). 

68. Надати характеристику діям гравця на майданчику відповідно до 

амплуа у грі футбол. 

69. Пояснити методику навчання передачі м’яча зверху у грі волейбол 

та розробити комплекс вправ (6-8 вправ). 

70. Пояснити методику навчання подачі м’яча у грі волейбол та 

розробити комплекс вправ (6-8 вправ). 

71. Пояснити методику навчання передачі м’яча знизу у грі волейбол 

та розробити комплекс вправ (6-8 вправ). 

72. Пояснити методику навчання нападаючого удару у грі волейбол та 

розробити комплекс вправ (6-8 вправ). 

73. Пояснити методику навчання захисним діям у грі волейбол та 

розробити комплекс вправ (6-8 вправ). 

74. Надати характеристику діям гравця на майданчику відповідно до 

амплуа у грі волейбол. 

75. Пояснити загальні особливості прийомів техніки нападу, атаки з 

різних зон у волейболі. 
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