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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

 

Кафедра спорту та фітнесу Гудим Ганна Петрівна, викладач кафедри спорту 

та фітнесу 

Програма екзамену з 

дисципліни 

Теорія та методика викладання обраного виду 

спорту 

Курс 4 курс 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

017 Фізична культура і спорт 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова/комбінована (у формі тесту, текст 

онлайн відкритого питання у системі Moodle) 

Тривалість проведення 2 академічні години 

Максимальна кількість балів 40 балів 

Критерії оцінювання 1. Комп'ютерне тестування передбачає виконання 

20 тестових завдань у системі Moodle. За 

підсумками тестування студент може набрати 30 

балів максимально. Оцінка автоматично 

генерується системою Moodle та виводиться на 

екран відразу по завершенню тестування.  

2. Відкрите питання, текст розміщений в 

електронному курсі «Теорія і методика 

викладання обраного виду спорту», відповідь 

студент дає онлайн в електронному курсі. 

Передбачає встановлення спроможності студента 

до застосування психологічних знань на практиці. 

Правильність та аргументованість відповіді на 

відкрите питання оцінюється у максимум 10 

балів. 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

- 

Орієнтовний перелік питань Орієнтовний перелік питань до семестрового 

екзамену 

«Теорія та методика викладання обраного виду 

спорту» 

Теоретичні питання: 

1. Як відбувається регламентація дій спортсмена 

за часом і простором? 

2. Назвіть види спортивних змагань. 

3. Опишіть способи проведення спортивних 

змагань. 



4. Опишіть інформаційний аспект змагальної 

діяльності. 

5. Назвіть умови змагальної діяльності. 

6. Дайте характеристику підготовчих, 

контрольних, модельних, відбіркових та 

головних змагань. 

7. Опишіть кінематичну, динамічну та ритмічну 

характеристику системи рухів спортсмена. 

8. Охарактеризуйте алгоритмічну, ймовірнісну 

та евристичну тактики змагальної діяльності. 

9. Дайте характеристику стратегії підготовки та 

стратегії змагальної діяльності. 

10. Назвіть способи визначення змагального 

результату. 

11. Надайте визначення поняттю «рекорд», 

визначте його рівні і опишіть значення 

«рекорд місцевості\траси». 

12. Опишіть фактори забезпечення змагальної 

діяльності. 

13. Назвіть фактори реалізації змагальної 

діяльності. 

14. Охарактеризуйте ефективність змагальної 

діяльності. 

15. Назвіть види змагань в залежності від мети 

(напряму), форми, масштабу, представництва 

та значимості. 

16. Опишіть перший етап підготовки до змагань. 

17. Опишіть другий та третій етапи підготовки до 

змагань. 

18. Розкрийте порядок проведення змагань. 

19. Визначте основні правила обраного виду 

спорту. 

20. Назвіть, який спеціальний одяг та взуття 

використовується в обраному виді спорту. 

21. Перерахуйте, які спортивні снаряди, споруди, 

інвентар та апаратура необхідні для 

проведення змагань з обраного виду спорту. 

22. Опишіть склад суддівської колегії в обраному 

виді спорту. 

23. Охарактеризуйте основні документи для 

проведення змагань з обраного виду спорту. 

24. Назвіть та опишіть причини втоми. 



25. Опишіть закон середніх навантажень і 

середнього темпу рухів. 

26. Охарактеризуйте зовнішню та внутрішню 

сторони навантаження. 

27. Перерахуйте педагогічні засоби відновлення. 

28. Опишіть психологічний мікроклімат в групі. 

29. Дати визначення поняттю "Аутогенне 

тренування" та описати 7 основних вправ, що 

застосовуються в даному тренуванні.  

30. Описати психорегулююче та психом'язове 

тренування. 

31. Охарактеризувати гіпносуггестивні методи 

(традиційний гіпноз, фракційний гіпноз, 

навіювання в стані відпочинку). 

32. Описати гігієнічні вимоги до спортивного 

одягу та взуття. 

33. Перерахувати вітамінні та мінеральні 

препарати. 

34. Назвати препарати пластичної та енергетичної 

дії. 

35. Дати визначення поняттю «адаптогени», 

назвати природу походження та перерахувати 

їх. 

36. Назвіть заборонені препарати та опишіть їх. 

37. Охарактеризуйте схему накладання відновно-

лікувальних компресів. 

38. Назвіть різновиди масажу та опишіть їх. 

39. Перерахуйте гідро-, електропроцедури, які Ви 

знаєте. 

40. Опишіть режим харчування спортсмена. 

41. В чому полягає раціональне харчування? 

42. Визначте роль води та питного режиму для 

спортсмена. 

43. Охарактеризуйте білки та їх значення для 

спортсмена. 

44. Назвіть типи вуглеводів та опишіть їх. 

45. Опишіть роль жирів у харчуванні спортсмена. 

 

Приклади тестових питань: 
Тип: множинний вибір-єдина відповідь 

Завдання. До педагогічного засобу відновлення 

відноситься: 

Варіанти відповідей: 

а) Гіпнотичне навіювання 



б) Музика і світломузика 

в) Відповідність навантажень можливостям учнів 

 

Тип: множинний вибір − множинна відповідь 

Завдання. Оберіть види спортивних змагань за значенням 

Варіанти відповідей: 

А) головні 

Б) кубкові 

В) особисті 

Г) відбіркові 
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Завідувач кафедри спорту та 
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