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Кафедра фізичного виховання та педагогіки спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Сучасні системи підготовки спортсменів» 

 

 

Курс: 5 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Освітня програма: 017.00.04 Тренерська діяльність та 

спортивна підготовка 

Форма проведення: Письмова 

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Теорія і методика викладання фізичного виховання» 

 

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 (банк питань 80). 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 
 

 

Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 
 

 

1. Предмет і зміст системи підготовки спортсменів, структура навчальної 

дисципліни. 

2. Вихідні поняття системи підготовки спортсменів. 

3. Етапи розвитку системи підготовки спортсменів. 

4. Організаційні  аспекти системи  підготовки спортсменів. 

5. Фактори, що обумовлюють виникнення та розвиток системи 

підготовки спортсменів. 

6. Управління у системі підготовки спортсменів. 

7. Принципи та їх значення у системи підготовки спортсменів. 

8. Особистість тренера в системи підготовки спортсменів. 

9. Змагальна діяльність у спорті. 

10. Змагання як формувальний чинник спорту 

11. Підготовка до змагань. 

12. Позазмагальна діяльність. 

13. Тренувальна діяльність у спорті. 

14. Сторони підготовленості спортсмена. 

15. Фізична підготовленість.  

16. Технічна підготовленість. 

17. Тактичні підготовленість. 

18. Психологічна підготовленість. 

19. Позатренувальна діяльність. 

20. Основі етапи багаторічної підготовки спортсменів. 

21. Початок занять, досягнення піку результатів виступів, закінчення 

кар’єри. 

22. Основа побудови багаторічної підготовки спортсменів. 



23. Критерії відбору та змагальний результат. 

24. Сучасна періодизація системи підготовки спортсменів. 

25. Основи побудови макроциклів. 

26. Мезоцикл та мікроцикл у системі підготовки спортсменів. 

27. Науково-методичне  забезпечення системи  підготовки спортсменів. 

28. Методи дослідження  в системи підготовки спортсменів. 

29. Моніторинг рівня підготовленості спортсменів. 

 

 

Екзаменатор          к.фіз.вих., доцент Латишев М.В. 

 

 

 

Завідувач кафедри          к.фіз.вих., доцент Ясько Л.В. 
 


