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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання»  

 

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, або 

виконано з низьким показником правильних 

відповідей) 

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: 

 

Тема 1. Характеристика рухової активності і здоров’я дітей та підлітків. 

Тема 2. Біологічна потреба організму у руховій активності. 

Тема 3. Проблеми мотивації дітей і підлітків до рухової активності в 

шкільному віці. 

Тема 4. Визначення факторів, які впливають на мотивацію дітей та підлітків 

до занять різними видами рухової активності.  

Тема 5. Визначення мотивації батьків учнів до сімейного активного дозвілля 

з використанням засобів фізичного виховання. 

Тема 6. Заходи популяризації рухової активності серед дітей та підлітків.  

Тема 7. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих сімейних 

заходів. 

Тема 8. Норми рухової активності дітей та підлітків. 

Тема 9. Методи дослідження рухової активності дітей і підлітків. 

Тема 10. Оцінка індивідуальної рухової активності дітей та підлітків. 

Тема 11. Соціально-педагогічне значення та основи фізичного виховання 

дітей дошкільного віку. 

Тема 12. Особливості періоду новонародженості. Показники фізичного 

розвитку та особливості дітей грудного віку. 

Тема 13. Показники фізичного розвитку та особливості дітей 

переддошкільного та дошкільного віку (раннє та перше дитинство). 

Тема 14. Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми 

переддошкільного та дошкільного віку. 

Тема 15. Особливості методики занять фізичними вправами дітей 

дошкільного віку. 

Тема 16. Складання комплексів вправ  для фізичного розвитку дітей 

дошкільного віку. 

Тема 17. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми 

дошкільного віку. 

Тема 18. Інноваційні підходи щодо організації занять фізичними вправами у 

дошкільних закладах. 

Тема 19. Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з дошкільниками. 

Тема 20. Оцінка фізичного розвитку та стану здоров’я дітей дошкільного 

віку. 

Тема 21. Значення, мета і завдання фізичного виховання студентів. Зміст 

діючої базової програми з фізичного виховання. 

Тема 22. Основні напрями діяльності кафедри фізичного виховання, робота 

спортивного клубу закладу вищої освіти. 

Тема 23. Визначення мотивації студентів до занять різними видами рухової 

активності. 



Тема 24. Система фізичної підготовки Збройних сил України 

Тема 25. Управління фізичною підготовкою у Збройних силах України. 

Засоби фізичного виховання військовослужбовців та форми організації 

занять. 
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