
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

"Теорія і методика викладання з обраного виду спорту"   

для денної форми навчання 

Курс: 3 

Спеціальність 

(спеціалізація): 

017 – фізична культура і спорт (Фізичне 

виховання) 

Форма проведення: Комбінована 

Тривалість проведення: 2 години 

Критерії оцінювання  - тестові питання з варіантами відповідей - 

30 балів (1 питання - 1 бал); 

- відповідь на практичне питання - 10 балів 

Максимальна кількість 

балів: 

40 балів 

 

 

Критерії оцінювання екзамену: 

За умови дистанційного проведення. 

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 – 1 год 20 хв. 
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Кількість питань – 30 питань з варіантами відповідей та 1 питання з відкритою 

відповіддю. 

Критерії оцінювання  –  розподіл балів: тестові питання з варіантами відповідей 

- 30 балів, питання з відкритим варіантом відповіді - 10 балів. 

Рівень знань Оцінка за 10-

бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання питання з відкритим 

варіантом відповіді 

Відмінний рівень        8 – 10 Відповідь студента: 

- містить повний, розгорнутий, правильний 

виклад матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє знання основних понять і 

категорій та взаємозв’язку між ними, вірне 

розуміння змісту основних теоретичних 

положень; 

- вказує на вміння давати змістовний та 

логічний аналіз матеріалу з поставленого 

питання; 

- демонструє здатність самостійно оцінювати 

різноманітні ситуації та робити власні 

висновки в разі неоднозначності характеру 

поставленого питання чи проблеми. 

Добрий рівень       5 – 7 Студент дав досить повну та логічно 

обґрунтовану відповідь на поставлене питання, 

але в наявності наступні недоліки: 

- незначні неточності при поясненні; 

- недостатньо розкритий предмет запитання, 
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основні поняття носять тезисний характер; 

- оформлення екзаменаційної роботи в цілому є 

акуратним, але містить виправлення; 

- окремі формулювання є нечіткими; є в 

наявності інформація, що не відноситься до 

змісту екзаменаційного питання. 

Задовільний 

рівень 

       3 – 4 Студент дав відповідь на поставлене питання, 

однак допустив суттєві помилки як змістовного 

характеру, так і при оформлені відповіді на 

питання, а саме: 

- зміст відповіді свідчить про невірне 

розуміння окремих аспектів поставленого 

питання; 

- відповідь елементарна, свідчить про 

недостатню обізнаність з основними 

науковими теоріями і концепціями, що 

стосуються питання; 

- відповідь викладена недостатньо 

аргументовано, не містить аналізу проблемних 

аспектів поставленого питання; 

- у роботі багато грубих орфографічних 

помилок. 

Незадовільний 

рівень 

        0 – 2 Студент взагалі не відповів на питання, або 

його відповідь є неправильною, тобто містить 

грубі змістовні помилки щодо принципових 

аспектів поставленого питання. Аргументація 

відсутня взагалі або ж є абсолютно 
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аналогічною. 

 

Загальні критерії оцінювання екзамену: 

 

Рівень знань Оцінка за 

40-бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання відповіді 

Відмінний 

рівень 

       30 – 40 Студент пройшов оцінювання 

теоретичних знань на максимальний 

бал (25-30 балів) та  в повній мірі, 

аргументовано, правильно 

продемонстрував знання з відкритого 

практичного питання 

(здатен  самостійно оцінювати 

різноманітні ситуації та робити власні 

висновки в разі неоднозначності 

характеру поставленого питання чи 

проблеми). 

Добрий рівень       20 – 29 Студент пройшов оцінювання 

теоретичних знань незначними 

помилками (20-24 балів) та під час 

виконання практичного завдання 

досить впевнено і послідовно 

застосовує теоретичні знання, але не 

спроможний самостійно завершити 

завдання. 

Задовільний 

рівень 

       10 – 19 Студент пройшов оцінювання 

теоретичних знань з суттєвими 

помилками (10-19 балів) та під час 

виконання практичного завдання 
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студент дав відповідь на поставлене 

питання, однак допустив суттєві 

помилки змістовного характеру. 

Незадовільний 

рівень 

        0 – 9 Студент пройшов оцінювання 

теоретичних знань з грубими 

помилками (0-9 балів) та під час 

виконання практичного завдання 

відповідь студента була не правильною, 

містить грубі змістові помилки, 

відсутня аргументація або ж відповідь є 

абсолютно алогічною. 

 

Екзаменаційні питання 

1. Вкажіть, яку структуру має багаторічний процес спортивного 

вдосконалення? 

2.Назвіть, які особливості побудови має підготовка на різних етапах 

багаторічного вдосконалення. 

3.Назвіть структуру річної підготовки. 

4. Назвіть, які основи має багатоциклова побудова річної підготовки? 

5. Вкажіть особливості побудови річної підготовки в різних видах спорту. 

6. Охарактеризуйте підготовчий період в річному макроциклі, його методичні 

основи. 

7. Охарактеризуйте змагальний період в річному макроциклі, його методичні 

основи. 

8. Охарактеризуйте перехідний період в річному макроциклі, його методичні 

основи. 



9. Які типи мікроциклів, Ви знаєте? 

10. Назвіть загальні основи чергування занять з різними по величині та 

направленості навантаженнями. 

11. Які є поєднання мікроциклів у заняттях з різними по величині та 

направленості навантаженнями? 

12. Назвіть структуру мікроциклів різних типів. 

13. Які є особливості побудови мікроциклів при декількох заняттях на день? 

14. Які типи мезоциклів, Ви знаєте? 

15. Як поєднануються мікроциклів у мезоциклі? 

16. Як відбувається відбір і орієнтація в системі багаторічної підготовки? 

17. Назвіть основи управління в системі підготовки спортсменів. 

18. Як відбувається первинний відбір і орієнтація на першому етапі 

багаторічної підготовки? 

20. Як відбувається попередній відбір і орієнтація на другому етапі багаторічної 

підготовки? 

21. Як відбувається проміжний відбір і орієнтація на третьому етапі 

багаторічної підготовки? 

22. Як відбувається основний відбір і орієнтація на четвертому і п’ятому етапах 

багаторічної підготовки? 

23. Як відбувається заключний відбір і орієнтація на шостому і сьомому етапах 

багаторічної підготовки? 

24. Яку ціль має управління та що є її об’єктом. 



25. Як відбувається етапне управління, його методичні особливості? 

26. Як відбувається поточне управління, його методичні особливості? 

27. Як відбувається оперативне управління його методичні особливості? 

28. Яку ціль має контроль в спорті та що є його об’єктом. 

29. Як відбувається етапний контроль, його методичні особливості? 

30. Як відбувається оперативний контроль, його методичні особливості? 

31. Як відбувається поточний контроль  його методичні особливості? 

32. Вкажіть основи побудови  контролю за фізичною підготовленістю. 

33. Вкажіть основи побудови  контролю за технічною підготовленістю. 

34. Вкажіть основи побудови  контролю за тактичною підготовленістю. 

35. Назвіть поняття модель та  моделювання в спорті. 

36. Назвіть поняття загальної моделі. 

37. Назвіть поняття групової моделі. 

38. Назвіть поняття індивідуальної моделі. 

39. Назвіть принципи використання методу екстраполяції. 

40. Як відбувається короткострокове, середньострокове, довгострокове, над 

довгострокове прогнозування? 

 


