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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Сучасні оздоровчі та фітнес технології»  

 

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, що виносяться на екзамен: 

1. Розкрийте основні поняття сучасних фітнес технологій. 

2. Охарактеризуйте поняття  фітнесу, велнесу та аеробіки. 

3.  Опишіть види оздоровчих технологій. 

4.  Надайте класифікацію напрямків аеробіки. 

5.  Надайте класифікацію видів оздоровчої аеробіки. 

6.  Розкрийте класифікацію рухових дій. 

7. Опишіть техніку виконання вправ в оздоровчій аеробіці. 

8. Визначте класифікацію рухових дій в сучасних фітнес технологіях. 

9. Опишіть техніку виконання вправ сучасних фітнес технологій. 

10. Розкрийте методичні особливості проведення занять оздоровчим фітнесом в 

корегуючих групах. 

11.  Назвіть типи занять.  

12. Визначте структуру занять. 

13. Розкрийте окремі частини побудови занять. 

14.  Розкрийте методику побудови комплексів вправ. 

15.  Розкрийте загальні поняття про навантаження під час занять. 

16. Охарактеризуйте зовнішню сторону навантаження. 

17.  Охарактеризуйте внутрішню сторону навантаження.  

18. Визначте режим занять та їх частоту. 

19.  Визначте  та опишіть хореографічні методи побудови аеробної частини заняття. 

20. Опишіть метод Карвонена. Розрахуйте цільову ЧСС для жінки 30 років, пульс у 

спокої 60 уд/хв., інтенсивність навантаження 75%. 

21. Розкрийте класифікацію фітнес програм. 

22. Визначте, чому музика для аеробних класів називається “квадратною”? 

23. Дайте визначення терміну “музична фраза”. 

24. Визначте режим занять та їх частоту.  

25. Розкрийте основні принципи системи “пілатес”. 

26. Назвіть і охарактеризуйте види системи “пілатес”. 

27. Розкрийте поняття-гнучкість. Фактори, що обмежують гнучкість. Основні правила 

розтягування. 

28. Розкрийте принципи підбору вправ для заняття “стретчинг”. 
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