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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. Значення та місце дисципліни «ТМВОВС» в системі підготовки 

фахівців сфери «Фізична культура і спорт». Взаємозв’язок дисципліни 

«ТМВОВС» з іншими дисциплінами. Основні поняття дисципліни. 

2. Мета, завдання, засоби та методи спортивної підготовки в обраному 

виді спорту. 

3. Основні принципи спортивної підготовки. 

4. Історія розвитку видів спорту. Формування основ фізичного виховання 

і спорту у світі. Основні національні системи фізичного виховання. 

5. Актуальні проблеми розвитку видів спорту. 

6. Класифікація видів спорту. 

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


7. Нормативно-правове забезпечення сфери ФКіС в Україні. Положення 

про роботу ДЮСШ, СДЮШОР 

8. Основи особистої гігієни при заняттях спортом. Профілактика травм на 

заняттях спортом. Техніка безпеки на тренуваннях. Вимоги до 

оснащення та функціонування спортивних споруд 

9. Матеріально-технічне забезпечення спортивної підготовки.  

10. Організація та проведення змагань з обраного виду спорту. 

11.  Структура навчально-тренувальних занять з обраного виду спорту. 

12.  Місце та роль спортсмена у спорті 

 

Орієнтовний перелік теоретичних питань: 

1. Дайте визначення таким поняттям: «спорт», «спортивна підготовка», 

«спортивна підготовленість», «загальна тренованість», спеціальна 

тренованість». 

2. Дайте визначення таким поняттям: «спортивне тренування», 

«спортивний результат», «спортивні змагання».  

3. Дайте характеристику загальним функціям спорту. 

4. Дайте характеристику специфічним функціям спорту. 

5. Охарактеризуйте напрямки спорту.  

6. Дайте характеристику меті і завданням спортивної підготовки з 

обраного виду спорту.  

7. Дайте характеристику засобам спортивної підготовки в обраному 

виді спорту. 

8. Охарактеризуйте загально підготовчі та спеціально підготовчі 

фізичні вправи (оформити у вигляді таблиці) та наведіть по 5 прикладів на 

кожний вид фізичних вправ. 

9. Дайте характеристику методам спортивної підготовки в обраному 

виді спорту. 

10. Охарактеризуйте методи, які спрямовані на засвоєння спортивної 

техніки, формування рухових вмінь та навичок, характерних для обраного  виду 

спорту 

11.  Охарактеризуйте методи, які спрямовані на розвиток рухових 

якостей в обраному виді спорту. 

12.  Дайте порівняльну характеристику (у вигляді таблиці) 

непереривного  та інтервального методів спортивної підготовки. 

13. Дайте характеристику дидактичним принципам спортивної 

підготовки. 

14. Дайте характеристику специфічним принципам спортивної 

підготовки. 



15. Дайте характеристику основних національних систем фізичного 

виховання у ХІХ ст.  

16. Історія виникнення та розвитку футболу. 

17. Система змагань у футболі. 

18. Участь збірної команди України та окремих спортсменів у 

міжнародних змаганнях з футболу. 

19. Історія виникнення та розвитку гандболу. 

20. Участь збірної команди України та окремих спортсменів у 

міжнародних змаганнях з гандболу. 

21. Історія виникнення та розвитку волейболу. 

22. Історія виникнення та розвитку баскетболу. 

23. Участь збірної команди України та окремих спортсменів у 

міжнародних змаганнях з баскетболу. 

24. Історія виникнення та розвитку легкої атлетики. 

25. Система змагань у легкій атлетиці. 

26. Участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях з легкої 

атлетики. 

27. Історія виникнення та розвитку плавання. 

28. Участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях з 

плавання. 

29. Система змагань з плавання. 

30. Історія виникнення та розвитку художньої гімнастики. 

31. Участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях з 

художньої гімнастики. 

32. Історія виникнення та розвитку спортивних танців. 

33. Історія виникнення та розвитку фехтування. 

34. Участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях з 

художньої гімнастики  

35. Проблеми розвитку видів спорту у світі. 

36. Проблеми розвиту видів спорту в Україні. 

37. Види спорту та програма Ігор Олімпіад, зимових Олімпійських ігор.  

38. Дайте характеристику класифікації видів спорту, яка відображає 

специфіку рухів, структуру змагальної, тренувальної діяльності характерну для 

олімпійських видів спорту.  

39. Дайте характеристику «штучній класифікації» видів спорту.  

40. Нормативно-правове забезпечення сфери ФКіС в Україні. 

41. Охарактеризуйте Положення про роботу ДЮСШ, СДЮШОР (з яких 

частин складається Положення та коротко дайте характеристику кожної з 

частин). 

42. Дайте визначення поняття «тренер». Охарактеризуйте основні 

обов’язки тренера.  



43.  Охарактеризуйте гігієнічні вимоги до тренувальних занять. 

44.  Дайте характеристику основним групам тренажерного обладнання, 

яке використовується у процесі підготовки спортсменів в обраному виді спорту. 

45.  Дайте визначення поняття «спортивний інвентар». Наведіть 

приклади спортивного інвентарю, який використовується в обраному виді 

спорту.  

46.  Дайте характеристику профілактиктичним заходам щодо 

попередження травм на заняттях спортом. 

47. Охарактеризуйте зовнішні причини травматизму. 

48. Охарактеризуйте внутрішні причину травматизму. 

49. Дайте визначення поняття «спортивна споруда». Охарактеризуйте 

гігієнічні правила утримання спортивних споруд.  

50. Загальна структура міжнародної олімпійської системи. 

51.  Національний олімпійський комітет. Функції НОК. 

52. Міжнародні спортивні федерації з обраних видів спорту. Мета та 

завдання діяльності. 

53. Особливості організації та проведення змагань у циклічних видах 

спорту. 

54. Особливості організації та проведення змагань у командних видах 

спорту. 

55. Дайте характеристику підготовчого етапу навчально-тренувального 

заняття. 

56.  Складіть комплекс вправ, який буде спрямований на підготовку 

організму спортсмена до основної частини тренування (оформити у вигляді 

таблиці, зазначити організаційно-методичні вказівки до фізичних вправ). 

57. Дайте характеристику основного етапу навчально-тренувального 

заняття. 

58. Дайте характеристику заключного етапу навчально-тренувального 

заняття. 

59. Дайте визначення та охарактеризуйте типи тренувальних занять. 

60.  Навантаження на тренувальному занятті. Дати характеристику 

величинам навантаження (оформити у вигляді таблиці).  

61. Визначте та охарактеризуйте взаємозв’язок спортсмена та тренера. 

62. Визначте та охарактеризуйте взаємозв’язок ЗМІ та спортсмена.  

63.  Визначте та охарактеризуйте взаємозв’язок представників бізнесу та 

спортсмена.  

 

 

Екзаменатор:                                                    старший викладач Іваненко Г.О.  



 

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

 


