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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма іспиту складається з теоретичних питань за програмою 

профільних дисциплін за спеціальністю Середня освіта «Фізична культура»: 

«Легка атлетика з МВ, МОР», «Плавання з МВ, МОР», «Історія фізичної 

культури», «Спортивні ігри з МВ, МОР», «ТМФВ». Іспит проводиться у формі 

письмового тестування, що містить питання різного рівня складності. Оцінки 

виставляються за 200-бальною системою. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

 

Рівні 

компетенції 
Бали Критерії 

 

 

 

 
І. Початковий 

 
0-69 

У відповіді абітурієнт не продемонстрував знання 

основного програмного матеріалу; не орієнтується в 
питаннях програми; не знає основної літератури. 

 

 
70-99 

У відповіді абітурієнт суттєві недоліки в знаннях 

основного програмного матеріалу; недостатньо 
орієнтується в питаннях програми; допустив 

принципові помилки; допустив помилки при 

формуванні основних положень відповіді; частково 
засвоїв програмний матеріал. 

 
ІІ. Середній 

 
100-135 

У відповіді абітурієнт продемонстрував знання 

основного програмного матеріалу, але допустив 

окремі помилки при формуванні основних положень 
відповіді; не повністю засвоїв програмний матеріал. 

 

 

 

 
ІІІ. Достатній 

 
 

136-149 

Абітурієнт продемонстрував знання програмного 
матеріалу; засвоїв основну літературу; дещо 

неправильно побудував відповідь, допустив 

непослідовність у викладенні матеріалу, не 

підкреслив ключові моменти. 

 
 

150-163 

Абітурієнт продемонстрував знання програмного 
матеріалу; засвоїв основну літературу; правильно 

побудував відповідь, але допустив логічну 

непослідовність у викладенні матеріалу, або не 
підкреслив ключові моменти. 

 

 

 

 
IV. Високий 

 
 

164-179 

У відповіді абітурієнт продемонстрував знання 
програмного матеріалу; продемонстрував здатність до 

аналізу узагальнення ключових положень та знання 

основної літератури, поверхневі знання у додатковій 
літературі. 

 
 

180-200 

У відповіді абітурієнт продемонстрував всебічні, 
систематизовані, глибокі знання програмного 

матеріалу; продемонстрував здатність до творчого 

аналізу узагальнення ключових положень та знання 
основної й додаткової літератури. 
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Модуль 1. СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Гімнастика З МВ, МОР 

Визначення гімнастики gimnastike (від грецького gymnazo - тренер, робити 

вправи). Завдання гімнастики - гармонійний розвиток форм і функцій організму 

людини, формування життєво необхідних рухових вмінь, виховання моральних, 

вольових та естетичних якостей. Значення гімнастики в фізичному формуванні 
дітей та підлітків. Освітнє значення гімнастики. Гімнастика як ефективний засіб 

естетичного виховання людини. Педагогічне значення. 

Класифікація гімнастики - стройові вправи, загальнорозвиваючі вправи, вільні 

вправи, прикладні вправи, стрибки (опорні та без опорні), вправи наснарядах (кінь, 

кільця, бруси, поперечина, колода), акробатичні вправи , вправи художньої 

гімнастики. Методичні особливості гімнастики - різностороння дія на організм 
людини, застосування різних фізичних вправ, вибіркова дія на організм, 

регламентація і точне регулювання фізичного навантаження. 

Методика навчання загальнорозвиваючим вправам. ЗРВ як універсальний засіб 

фізичного виховання. Особливості ЗРВ і точне дозування, застосування в різних 

варіантах і комбінаціях. Класифікація ЗРВ. Завдання, які вирішуються за до-
помогою ЗРВ - формування правильної постави, укріплення серцево-судинної і 

дихальної систем розвиток рухових якостей. Навчання ЗРВ - по показу, по 

розповіді і показу, ігровий засіб. Засоби проведення - роздільний, поточний, 
прохідний, круговий. Методика навчання акробатичним вправам. Основні 

акробатичні вправи у програмі загальноосвітньої школи: групування, перекати, 

перекиди вперед, назад, в сторону, стійка на лопатках, голові, руках, „мости", 

„шпагати". Навчальні програми. Серії учбових завдань. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Алтер Дж. Наука о гибкости / Дж. Алтер. – К.: Олімпійська література, 2011. – 

424 с. 

2. Білошицька Н.В. Профілактика та корекція порушень постави у дівчат 7-8 

років, що займаються художньою гімнастикою: автореф. на здобуття наук. ступеню 
канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія та методика фізичного виховання, 

спортивного тренування, оздоровчої фізичної культури” / Н.В Білошицька. – 

Луцьк, 2010. – 23 с. 
3. Гобузева К.В. Модельные характеристики гимнасток-художниц с уровнем 

спортивной квалификации 1-го разряда: автореф. дис. на соскание уч. степени канд. 

пед. наук: спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной физической культуры” / К.В. Гобузева. – СПб, 2006. 
– 2017. – 21 с. 

Модуль 2. Легка атлетика З МВ, МОР 

Легка атлетика - вид спорту, що поєднує природні для людини фізичні вправи: 

біг, стрибки, метання. У теж час легка атлетика є науково педагогічною 

дисципліною. Вона має свою теорію, що розглядає питання техніки, тактики, 

тренування, навчання. Як усяка інша педагогічна дисципліна, легка атлетика 
ґрунтується на ряді суміжних наук - фізіології, психології, анатомії, біомеханіки, 

медицині й ін. Розглядаються питання історії розвитку легкої атлетики: виникнення 

легкоатлетичного спорту; Олімпійські ігри, занепад і відродження легкої атлетики; 



5 
 

легка атлетика на сучасних Олімпійських іграх; участь Українських легкоатлетів на 

міжнародних змаганнях. 

Класифікація й загальна характеристика легкоатлетичних вправ. Легка атлетика 
містить у собі 5 видів легкоатлетичних вправ: ходьбу, біг, стрибки, метання й 

багатоборства. У кожному із цих видів є свої різновиди, варіанти. Правилами 

змагань визначені дистанції й умови змагань для чоловіків, жінок, спортсменів 

різних вікових груп. Основні легкоатлетичні вправи включаються в програму 
Олімпійських ігор, національних першостей, шкільних спартакіад. По цих вправах 

присвоюються спортивні розряди й звання. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Губа В.П. Легка атлетика / В.П. Губа, В.Г. Нікітушкін, В.В. Гапєєв. – М.: 

Олімпія Прес, 2006. – 17с. 

2Захожа Н.Я. Легка атлетика у фізичному вихованні студентів: навч.посібник 

для студентів ВНЗ / Н.Я. Захожа, О.П. Митчак, В.В. Патнік. – Луцьк: Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, 2010. – 192с.  

3. Кобзаренко Б.Г. Школа спринта: методические рекомендации / Б.Г. 

Кобзаренко. – Минск: ГУ «РУМЦФВИ», 2011. – 280с. 
4. Селуянов В.Н. Подготовка бегунов на средние дистанции / В.Н. Селуянов. 

– М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 104с. 

5. Сергієнко Л.П. Спортивна метрологія. Підручник. / Л.П.Сергієнко. – К.: 

КНТ, 2010. – 569с. 
Модуль 3. Плавання З МВ та МОР  

Основи техніки плавання. Поняття про техніку плавання, її варіативність. 

Основні характеристики рухів плавця. Положення тулубу плавця у воді та сили 

гідродинамічного опору. Створення рухової сили. Сили опору рухам плавця. 
Механізм гребкових рухів руками. Допоміжні рухи тулубом та «допоміжні» рухові 

сили. Фазова структура рухів. Траєкторія гребка. Швидкість руху кисті. 

Індивідуальні особливості гребка. Механіка рухів ногами при плаванні.  
Способи спортивного плавання. Спосіб кроль. Еволюція техніки плавання 

кролем. Положення тулуба. Рухи руками і дихання. Рухи ногами. Загальне 

узгодження рухів руками, ногами, тулубу і дихання. Спосіб кролем на спині. 

Еволюція техніки плавання кролем на спині. Положення тулуба. Рухи руками і 
дихання. Рухи ногами. Загальне узгодження рухів руками, ногами, тулубу і 

дихання. Спосіб брас. Еволюція техніки плавання брасом. Положення тулуба. Рухи 

руками і дихання. Рухи ногами. Загальне узгодження рухів руками, ногами, тулубу 
і дихання. Спосіб дельфін. Еволюція техніки плавання дельфіном. Положення 

тулуба. Рухи руками і дихання. Рухи ногами. Загальне узгодження рухів руками, 

ногами, тулубу і дихання. Структура технічної підготовленості плавців. Технічне 

вдосконалення плавців.  
Ігри та розваги на воді. Ігри, що сприяють освоєнню водного середовища. 

Ігри, що сприяють засвоєнню та удосконаленню елементів техніки плавання. Ігри, 

спрямовані на підвищення рівня загального фізичного розвитку. Ігри, що сприяють 
засвоєнню та удосконаленню елементів прикладного плавання. Ігри, що сприяють 

засвоєнню та удосконаленню стартових стрибків. Розваги та атракціони у воді.  

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Глазирін І. Д. Плавання [навч. посіб.] / І.Д. Глазирін. – К.: Кондор, 2006. – 502с. 
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2. Кізло Н. Методика початкового навчання плаванню: навчальний посібник / Н. 

Кізло, І. Павлів, Т. Кізло. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету, 2013. –98 с. 
3. Крук М. З. Навчання спортивним способам плавання: Навчально-методичний 

посібник / Крук М. З., Крук А.З. –Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 68 c. 

Модуль 4. Спортивні ігри З МВ та МОР  

Волейбол як спортивна гра. Стійки, переміщення, початкове положення гравців. 
Техніка передачі та техніка прийому м’яча. Методика навчання гри у волейбол. 

Техніка нападу і техніка захисту у волейболі. Методика навчання технічних 

прийомів у волейболі.  
Баскетбол. Методика навчання техніки нападу та захисту гри в баскетболі. 

Спеціальні фізичні якості баскетболістів. Правила гри в баскетбол. Розміри 

баскетбольного майданчика. Кількість періодів та їх тривалість. Кількість 

учасників, заміни, таймаути, обов’язки суддів. Призначення штрафних кидків.  
Футбол. Різновиди футболу: мініфутбол, пляжний футбол, їх мета та оздоровче 

значення. Популяризація і рівень розвитку футболу в Україні. Мета і завдання 

професійного і любительського футболу. Методика навчання техніки і тактики гри 
у футболі. Техніко-тактичні дії гравців у футболі. Характеристика основних 

складових підготовленості футболіста: загальна і спеціальна фізична 

підготовленість, теоретична, технічна, тактична, психологічна підготовленість. 

Методика проведення уроку футболу в загальноосвітніх школах.  
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Баскетбол: Пер. с англ. / Д. Дрюэт, П. Мэйсон. – М.: ООО «Издательство АСТ»: 

ООО«Издательство Астрель», 2002. – 48 с. 
2. Баскетбол: Учебник для институтов физической культуры./ Под ред. Ю. М. 

Портнова. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 288 с. 

3. Вальтин А. И. Проблемы современного баскетбола / Вальтин А. И.  – К., 2003. –
150 с. 

4. Вихров К. Л. Футбол в школі / Вихров К.Л. – К.: Комбі, ЛТД, 2002. – 255 с. 

5. Волейбол.  Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. А.Г. 

Айриянца. М. – Физкультура и спорт, 1976. – 230с. 
6. Івойлов В. А. Спортивні ігри / Івойлов А.В., Титар В.А., Балбенко С.Ю. – Х.: 

Основа, 1993. -216с. 

7. Костюкевич В.М. Теорія і методика викладання футболу: навчальний посібник.  
/В. М. Костюкевич, О. А. Перепелиця, С. А. Гудима, В. М. Поліщук. – Київ: КНТ, 
2017 – 310 с. 

 

Модуль 5 "ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ" 
 

Періодизація, джерела та основні терміни історії фізичної культури.  

Періодизація історії фізичної культури. Джерела вивчення історії фізичної культури. 

Основні терміни і поняття та еволюція їх розвитку (фізична культура, фізичне 

виховання, спорт, гімнастика). 

Особливості розвитку фізичної культури у первісному суспільстві. 

Передумови виникнення і розвитку фізичних вправ та ігор у первісному суспільстві. 

Фактори, які вплинули на зародження фізичної культури – суб’єктивні та об’єктивні 

(кліматичні, географічні, суспільні, біологічні та ін.). Теорії походження фізичної 
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культури: теорія походження фізичних вправ із трудової діяльності, теорія магії, теорія 

гри, теорія зайвої енергії. 

Особливості розвитку фізичної культури в країнах Стародавнього Сходу. 
Зародження окремих напрямків і видів фізичних вправ у країнах Стародавнього Сходу 

(Стародавня Месопотамія, Ассирія, Персія, Стародавня Індія, Стародавній Китай та ін.). 

Фізичне виховання в системі освіти та виховання Стародавньої Греції. 
Значення фізичного виховання в житті Стародавньої Греції. Спартанська та афінська 

системи фізичного виховання. Зміст античної гімнастики. 

Фізична культура і змагання в Стародавньому Римі. Особливості фізичної 

культури Стародавнього Риму. Військово-фізична підготовка армії у Стародавньому 

Римі. Роль фізичних вправ у давньоримських видовищах. 

Особливості розвитку фізичної культури у середні віки. Особливості, провідні 

форми та напрямки розвитку фізичної культури у середні віки. Основні відмінності в  

розвитку середньовічної фізичної культури у західних і східних країнах. Вплив появи  

основних світових релігій на розвиток фізичної культури у середні віки. Зародження 

науково-методичної думки в галузі фізичного виховання вченими-гуманістами в часи 

середньовіччя у Європі. 

Особливості фізичної підготовки середньовічних лицарів в європейських 
країнах. Лицарська система фізичного виховання. Навички та чесноти, які 

виховувалися у лицарів. Лицарські турніри. 

Особливості фізичної культури у середні віки в країнах Сходу. Розвиток нових 

форм та традиційність фізичної культури у середньовічних східних країнах (Китай,  

Індія, Японія). 

Формування та розвиток національних систем гімнастики у новий час. 

Передумови формування національних систем фізичного виховання у ХVІІІ-ХІХ ст. 

Особливості німецької, шведської, французької та сокільської систем фізичного 

виховання. Діяльність Іоганна Гутс-Мутса, Фрідріха Яна, Франциска Амороса, Пера і 

Ялмара Лінґів, Мирослава Тірша та інших діячів європейської фізичної культури нового 

часу. 

Англійська система фізичного виховання нового часу. Діяльність 
Т.Арнольда. Англійська система фізичного виховання. Рух “арнольдизм”. Теоретичні 

розробки Чарльза Кінгслі. Діяльність Томаса Арнольда. 

Агоністика стародавніх греків. Істмійські, Піфійські, Немейські та інші 
атлетичні ігри Стародавньої Греції. Значення агоністики у житті античних греків. 

Особливості проведення атлетичних ігор стародавніми греками. Піфійські, Істмійські, 

Немейські та інші загальноеллінські ігри Стародавньої Греції. Спортивні споруди 

Стародавньої Греції. Місце проведення, програма, учасники 

і переможці Олімпійських ігор Стародавньої Греції. Причини занепаду давньогрецьких 

Олімпійських ігор. 

Діяльність та роль П’єра де Кубертена у відродженні сучасних 
Олімпійських ігор. Життя та діяльність П’єра де Кубертена. Роль П’єра де Кубертена у 

відродженні сучасних Олімпійських ігор. 

Міжнародний Атлетичний конгрес 1894 року та його значення. Міжнародний 

атлетичний конгрес 1894 року та його значення. Прийняття Олімпійської Хартії. 

Заснування Міжнародного олімпійського комітету. 

Періодизація та історичні особливості проведення сучасних Ігор Олімпіад. 
Організація, проведення та значення Ігор I Олімпіади сучасності. Хронологія та аналіз 

Олімпійських ігор сучасності. Характерні риси Ігор Олімпіад до Першої світової війни. 

Особливості проведення Ігор VII-ХIV Олімпіад (1920-1948 рр.), ХV- ХХІV Олімпіад 

(1952-1988 рр.), ХХV-ХХІХ Олімпіад 1992-2008 рр.). 

Виникнення та історія проведення зимових Олімпійських ігор. Історія 

зародження зимових Олімпійських ігор. Історичні особливості проведення зимових  
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Олімпійських ігор. 

Олімпійська символіка і атрибутика. Історія виникнення олімпійської 

символіки й атрибутики. Опис та смислове значення олімпійської символіки й 

атрибутики. 

МОК та особливості його діяльності. Міжнародний олімпійський комітет та 

особливості його діяльності. Завдання та структура МОК. Діяльність президентів МОК. 

Основні проблеми та тенденції у проведенні Олімпійських ігор сучасності. 
Основні проблеми та тенденції у проведенні Олімпійських ігор сучасності (боротьба  

проти вживання допінгу, масштабність Ігор, проблеми суддівства, спорт і політика,  

комерціалізація Ігор, дотримання правил спортивної етики і чесної гри та ін.) 

Зародження та розвиток параолімпійського руху. Особливості проведення 
Параолімпійських ігор. Зародження та розвиток параолімпійського руху. Особливості 

проведення Параолімпійських ігор. 

Особливості фізичної культури Київської Русі. Особливості, провідні форми та 

напрямки фізичного виховання у Київській Русі. Військово-фізична підготовка княжого 

війська. Народна фізична культура Київської Русі. 

Особливості військово-фізичної підготовки запорізького козацтва. 

Особливості військово-фізичної підготовки запорізького козацтва. Основні форми 

фізичної підготовки у запорізькому війську. 

Особливості розвитку спортивно-гімнастичного руху в Західній Україні в 

кінці ХІХ - на початку ХХ століття. Зародження та розвиток спортивно-

гімнастичного руху в Західній Україні. Діяльність сокільських, січових, пластових, 

лугових та спортивних товариств Галичини. Роль Івана Боберського в розвитку західно- 

українського спортивно-гімнастичного руху. Особливості спортивного руху в 

Закарпатті та Буковині у першій третині ХХ ст. 

Фізична культура на українських землях у складі Російської імперії в кінці 
ХІХ- на початку ХХ ст. Фізична культура на українських землях у складі Російської 

імперії в кінці ХІХ-на початку ХХ ст. Формування гімнастично-спортивного та 

зародження олімпійського руху на українських землях у складі Російської імперії. 

Становлення системи фізичного виховання та спортивного руху в Радянській 
Україні. Становлення системи фізичного виховання та спортивного руху в Радянській 

Україні. Соціально-політичні аспекти розвитку фізичної культури в УРСР. Заснування 

спортивних товариств “Динамо”, “Спартак”, “Локомотив” тощо. Зародження 

організаційних, програмно-нормативних та науково-методичних основ 

системи фізичного виховання. Роль комплексу ГТО та ЄВСК у розвитку 

спортивного руху. Утворення перших навчальних закладів і наукових установ. 

Історичні етапи входження України в олімпійський рух. Історичні етапи 

входження України в олімпійський рух. Українці біля витоків сучасного олімпійського 

руху. Перші виступи спортсменів з українських земель в Олімпійських іграх. 

Олімпійський рух в УРСР. Особливості розвитку олімпійського руху в Україні за часів 

незалежності. 

Створення НОК України та особливості його діяльності. Передумови 

заснування Національного олімпійського комітету України. Створення НОК України та 

особливості його діяльності. 

Виступи українських спортсменів у Олімпійських іграх. Виступи українських 

спортсменів у Олімпійських іграх до 1952 року. Виступи спортсменів УРСР в 

Олімпійських іграх (1952-1988 рр.). Результати участі українців у Олімпійських іграх за 

часів незалежності. 

Особливості, проблеми та перспективи розвитку спортивного руху в сучасній  
Україні. Шляхи вдосконалення системи фізичної культури в Україні. Програмно- 

нормативні та організаційно-управлінські основи системи фізичної культури. 

Виступи спортсменів регіону в Олімпійських іграх. Перспективи їх участі в 
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олімпійських іграх у Ванкувері (2010 р.) та Лондоні (2012 р.). 
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Модуль 6 "ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ " 

ТіМФВ як наукова і навчальна дисципліни. Розділи ТіМФВ. Базові поняття 

ТіМФВ. Джерела та етапи розвитку ТіМФВ, зв’язок ТіМФВ з іншими науками та 

навчальними дисциплінами. Структура навчальної дисципліни з ТіМФВ. Методи 

дослідження в ТіМФВ. Актуальні проблеми ТіМФВ. 

Основні положення понятійного апарату ТіМФВ. Культура, фізична культура, 

фізичне виховання, фізичний стан, фізичне здоров'я, фізичний розвиток, фізична 

працездатність, фізична підготовленість. 

Характеристика національної системи фізичного виховання в Україні. 
Система фізичного виховання - стан і перспективи її розвитку. Засади системи 

фізичного виховання. Сучасний стан національної системи фізичного виховання в 

Україні. Реформування національної системи фізичного виховання і Україні. 

Програмно-нормативні основи системи фізичного виховання України. Закон 

України про фізичну культуру і спорт. Програми з фізичної культури і фізичного 

виховання. Єдина спортивна класифікація. 

Характеристика загальних принципів системи фізичного виховання. Принцип 

гармонійного розвитку особистості. Принцип оздоровчого спрямування фізичного 

виховання, принцип зв’язку із трудовою та оборонною практикою. 

Характеристика загальнопедагогічних (методичних) принципів у фізичному 
вихованні. Принцип усвідомлення і активності, наочності, доступності, динамічності,  

безперервності, індивідуалізації. 

Характеристика засобів фізичного виховання. Поняття про засоби фізичного 

виховання (основні, допоміжні). Класифікація фізичних вправ.  

Техніка фізичної вправи, характеристики техніки. Компоненти техніки 

фізичних вправ, фази виконання фізичних вправ, етапи навчання техніці. 

Методи у фізичному вихованні. Базові поняття: „метод”, „методика”, 

„методичний прийом”. Сучасні підходи до класифікації методів, що застосовуються у 

фізичному вихованні. Словесні, наочні та практичні методи у фізичному вихованні. 

Практичні методи у фізичному вихованні, їх різновиди. Метод суворо- 

регламентованої вправи, ігровий та змагальний методи. Методи навчання техніці 

фізичних вправ. 

Компоненти навантаження при виконанні фізичних вправ. Загальна 

характеристика фізичного навантаження. Внутрішня та зовнішня сторони фізичного 

навантаження, регулювання фізичного навантаження. Відпочинок, як чинник 

оптимізації тренувальних впливів. Формування адаптаційних реакцій організму 

людини. 

Характеристика процесу навчання техніці фізичних вправ. Рухове уміння і 

рухова навичка. Готовність до навчання техніці. Етапи навчання техніці. Рухове уміння та 

рухові навички. 

Зміст, засоби, методи і особливості етапу початкового вивчення техніки 
фізичної вправи. Мета і завдання етапу. 

Зміст, засоби, методи і особливості етапу поглибленого вивчення техніки 
фізичної вправи. Мета і завдання етапу. 

Зміст, засоби, методи і особливості етапу закріплення і вдосконалення 
техніки фізичної вправи. Мета і завдання етапу. 

Поняття «фізичні якості людини», їх різновиди та взаємозв’язок. Перенесення 

якостей. Контроль за рівнем прояву якостей. 

Сила як фізична якість людини. Фактори, що зумовлюють прояв сили. Загальна 

характеристика сили, як фізичної якості людини. 
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Основи методики розвитку сили як фізичної якості людини. Засоби і методи 

розвитку сили. 

Швидкість як фізична якість людини. Фактори, що зумовлюють прояв 

швидкості. Загальна характеристика розвитку швидкості. Фактори, що зумовлюють 

прояв швидкості. 

Основи методики розвитку швидкості як фізичної якості людини. Засоби і 

методи розвитку швидкості. 

Витривалість як фізична якість людини. Фактори, що зумовлюють прояв 

витривалості. Загальна характеристика витривалості. 

Основи методики розвитку витривалості як фізичної якості людини. Засоби і 

методи розвитку витривалості. 

Гнучкість як фізична якість людини. Фактори, що зумовлюють прояв гнучкості.  

Загальна характеристика гнучкості. 

Основи методики розвитку гнучкості як фізичної якості людини. Засоби і 

методи розвитку гнучкості. 

Спритність як фізична якість людини. Фактори, що зумовлюють прояв 

спритності. Різновиди спритності. 

Основи методики розвитку спритності як фізичної якості людини. Засоби і 

методи розвитку спритності. 

Методики формування правильної постави. Порушення постави. Зміст 

колекційної гімнастики. 

Урок – основна форма занять з фізичного виховання. Структура уроку. 

характерні риси, зміст і побудова уроку; види і типи уроків; визначення завдань 

уроку; 

організація діяльності учнів на уроці; підготовка і проведення уроку. 

Реалізація виховних завдань у процесі фізичного виховання. Виховання 

морально-вольових якостей в процесі фізичного виховання. Естетичне виховання. 

Типи та види планування і контролю у процесі фізичного виховання. Поняття 

планування, його види та зміст. Значення планування процесу фізичного виховання.  

Характеристика основних документів планування навчального процесу з фізичного 

виховання. Поняття контролю в процесі фізичного виховання. Значення та форми 

контролю навчального процесу з фізичного виховання. 
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