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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Методика викладання дисциплін з фізичного виховання у 

закладах вищої освіти» 

 

 

Курс: V 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Освітня програма: 017.00.01 «Фізичне виховання» 

Форма проведення: комп’ютерне тестування 

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Методика викладання дисциплін з фізичного виховання у 

закладах вищої освіти» 

 

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 – 40 різнорівневих тестових питань з варіантами 

відповідей. 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 

 

Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 

 

1. Предмет, завдання, основні категорії та актуальні проблеми методики 

викладання у ЗВО 

2. Удосконалення змісту навчальних дисциплін в контексті методики їх 

викладання 

3.  Компоненти змісту освіти в контексті методики їх засвоєння 

4.  Дидактичні вимоги до формування змісту навчальних дисциплін 

5.  Лекція як організаційна форма навчання у ЗВО. Методика підготовки 

та проведення лекції у ЗВО 

6. Активізація уваги студентів на лекціях 

7. Методика проведення практичних занять у ЗВО 

8. Дидактичні цілі та функції практичних занять 



9. Фактори, що сприяють виникненню та формуванню інтересу студентів 

до змісту практичних занять 

10.  Методика розв'язання педагогічних ситуацій на практичних заняттях у 

ЗВО 

11.  Педагогічні ситуації як складова виховного процесу та їх різновиди 

12.  Виховання як особлива діяльність викладача. Реалізація виховного 

потенціалу навчального процесу у закладі вищої освіти 

13.  Комунікативне забезпечення навчально-виховного процесу у ЗВО 

14.  Причини виникнення конфліктних ситуацій у педагогічному процесі 

та шляхи їх розв'язання 

15.  Професійна майстерність викладача ЗВО. Самовиховання як шлях 

професійного самовдосконалення майбутнього спеціаліста 
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