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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Професійно-педагогічне вдосконалення» 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Умова проведення – дистанційно. 

Екзаменаційне завдання складається з: 

- тестових запитань (40 питань), що автоматично, випадковим чином 

генеруються з банку тестових питань у системі дистанційного 

навчання Moodle (з перемішуванням варіантів відповідей).  

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. 

Критерії оцінювання – розподіл балів: тестові питання з варіантами 

відповідей – 40 балів (1 питання – 1 бал) 

 

Перелік тем, що виносяться на екзамен: 

 

Методика проведення уроку з баскетболу. Організація змагань з баскетболу 
Тема 1. Структура методики навчання спортивних ігор. 

Тема 2. Методика навчання основним технічним  прийомам та тактичним діям гри 

у баскетбол 

Тема 3. Вдосконалення методики навчання основним технічним  прийомам 

нападу, захисту 

Тема 4. Організація і методика проведення уроку з фізичної культури 

Тема 5. Методики написання плану конспекту   

Тема 6. Проведення уроку з баскетболу в початковій школі 

Тема 7. Проведення уроку з баскетболу в 5-9 класах 

Тема 8. Проведення уроку з баскетболу в 10-11 класах 

Тема 9. Організація і проведення змагань з баскетболу 

Тема 10. Правила і суддівство змагань з баскетболу 

Тема 11. Оволодіння навичками суддівства змагань з баскетболу 

Методика проведення уроку з легкої атлетики. Правила і організація 

проведення змагань 
 Тема 1. Організація і зміст занять з легкої атлетики в школі 

 Тема 2. Вдосконалення методики навчання техніки легкоатлетичних вправ   

 Тема 3. Проведення уроку з легкої атлетики в 1-4 класах 

 Тема 4. Проведення уроку з легкої атлетики в 5-9 класах 

 Тема 5. Проведення уроку з легкої атлетики в 10-11 класах 

Тема 6. Проведення уроку з легкої атлетики засобами «Дитячої легкої атлетики» 

Тема 7. Правила та суддівство змагань з легкої атлетики 

 Методика проведення уроку з гімнастики 
 Тема 8. Етапи і методи навчання техніки гімнастичних вправ 



 Тема 9. Техніка виконання гімнастичних вправ 

 Тема 10. Вдосконалення методики навчання гімнастичних вправ 

 Тема 11. Проведення уроку з гімнастики в 1-4 класах 

 Тема 12.  Проведення уроку з гімнастики в 5-9 класах 

 Тема 13. Проведення уроку з гімнастики в 10-11 класах 

Методика проведення уроку з волейболу. Правила та організація проведення 

змагань 

 Тема 1. Основи методики навчання прийомам техніки і тактики гри волейбол 

 Тема 2. Методика навчання прийомам техніки і тактики гри волейбол 

 Тема 3. Вправи для удосконалення прийомів техніки і тактики гри волейбол 

 Тема 4. Проведення уроку з волейболу в 1-4 класах 

Тема 5. Проведення уроку з волейболу в 5-9 класах  

Тема 6. Проведення уроку з волейболу в 10-11 класах  

Тема 7. Організація та проведення змагань з волейболу.   

Методика проведення уроку з гандболу. Правила та організація проведення 

змагань  

Тема 8. Основи методики навчання прийомам техніки і тактики гри гандбол  

Тема 9. Методика навчання прийомам техніки і тактики гри гандбол  

Тема 10. Вправи для удосконалення прийомів техніки і тактики гри гандбол  

Тема 11. Проведення уроку з гандболу в 1-4 класах  

Тема 12. Проведення уроку з гандболу в 5-9 класах  

Тема 13. Проведення уроку з гандболу в 10-11 класах  

Тема 14. Організація та проведення змагань з гандболу  

Методика проведення уроку з елементами футболу. Правила та організація 

проведення змагань  

Тема 1. Методика навчання основним технічним  прийомам і тактичним діям гри 

у футбол  

Тема 2. Вправи для розвитку фізичних якостей футболіста  

Тема 3. Ігри для фізичної підготовки і для розминки футболіста  

Тема 4. Проведення уроку з футболу в 1-4 класах 

Тема 5. Проведення уроку з футболу в 5-9 класах 

Тема 6. Проведення уроку з футболу в 10-11 класах 

Тема 7. Організація і проведення змагань з футболу 

Методика проведення уроку з бадмінтону. Правила та організація 

проведення змагань 
Тема 8. Теоретичні засади організації занять з бадмінтону 

Тема 9. Техніко – тактична підготовка 

Тема 10. Методика навчання основним техніко-тактичним діям гри у бадмінтон 

Тема 11. Спеціальна фізична підготовка 

Тема 12. Проведення уроку з бадмінтону в 5-9 класах  

Тема 13. Методичні основи розвитку рухових якостей бадмінтоніста  

Тема 14. Організація і проведення змагань з бадмінтону 

Методика проведення уроку у спеціальній медичній групі 

Тема 1. Теоретико-методичні та організаційні засади фізичного виховання 

школярів з ослабленим здоров’ям 



Тема 2. Організація уроку фізичної культури у спеціальній медичній групі 

Тема 3. Проведення уроку фізичної культури для учнів спеціальних медичних 

груп, які мають вади постави та плоскостопість 

Тема 4. Проведення уроку фізичної культури для учнів спеціальних медичних 

груп з захворюваннями органів дихання 

Тема 5. Проведення уроку фізичної культури для учнів спеціальних медичних 

груп з функціональними порушеннями серцево-судинної системи та нервової 

системи 

Тема 6. Проведення уроку фізичної культури для учнів спеціальних медичних 

груп, які мають захворювання органів зору та функціональні порушення системи 

травлення 

Тема 7. Проведення уроку фізичної культури для учнів спеціальних медичних 

груп, які мають захворювання обміну речовин 

Методика проведення уроку з плавання. Правила та організація проведення 

змагань 

Тема 8. Теоретичні засади організації занять з плавання 

Тема 9. Методика написання плану конспекту 

Тема 10. Методика проведення окремих частин уроку з плавання 

Тема 11. Урок з початкового навчання плаванню. Комплекс вправ з освоєння з 

водним середовищем 

Тема 12.  Урок з початкового навчання плаванню. Полегшені способи плавання 

(ПСП), методика вивчення та добору 

Тема 13. Урок з початкового навчання плаванню. Спортивні способи плавання 

(кроль) методика вивчення техніки та її вдосконалення 

Тема 14. Правила та суддівство змагань з плавання  
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