
 



 



Питання до модулю атестації здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» 
«Методика викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти» 

 
1.Фізична культура в системі підготовки спеціалістів в умовах вищої школи.  
2.Характеристика головних понять дисципліни.  
3.Функції та види фізичної культури у ЗВО.  
4.Форми та засоби фізичного виховання студентів ЗВО.  
5.Основні аспекти реалізації навчальних занять з фізичного виховання у ЗВО.  
6.Характеристика методів виховання студентів у процесі фізичного  
виховання.  
7.Організація самостійної роботи студентів по фізичній культурі. Форми,  
методи й засоби організації самостійної навчальної діяльності студентів з  
фізичного виховання. 
8.Індивідуальні завдання для основної групи студентів з фізичного 
виховання.  
9.Загальні положення про кредитно-модульну технологію з фізичного  
виховання і спорту в ЗВО.  
10. Типові види навчально-методичних матеріалів у вищій школі. 
11. Комплектування груп з фізичного виховання.  
12. Підвищення мотивації до занять з фізичного виховання у ЗВО.  
13. Поняття про сутність контролю, його компоненти. Функції контролю. 
14. Самоконтроль тих, хто займається фізичною культурою і спортом.  
15. Форми контролю з фізичного виховання у ЗВО. Методи і форми  
контролю знань студентів.  
16. Види планування. Основна планувальна документація з фізичного  
виховання кафедри фізичного виховання у ЗВО.  
17. Документи планування: навчальний план, навчальний робочий план,  
навчальний графік, навчальна програма, робочі програми та тематичні  
плани, робоча програма, план-конспект заняття.  
18. Місце спортивних дисциплін у змісті навчальних планів різних  
спеціальностей факультету фізичного виховання.  
19. Завдання та функції кафедри фізичного виховання у ВУЗі. Права кафедри  
ФВС. 
20. Вимоги до професійної діяльності викладача з фізичного виховання та  
спорту у ЗВО. 
21. Дидактичні принципи, методологія та практична спрямованість занять з  
фізичного виховання та спорту у основній групі студентів.  
22. Методика початкового навчання різних видів спорту.  
23. Організація спортивних клубів ЗВО.  
24. Особливості організації та проведення занять зі складно координаційних  
видів спорту у ЗВО.  
25. Система змагань студентів. Суддівство.  



26. Особливості організації та проведення занять з ігрових видів спорту у  
ЗВО. 
27. Особливості організації та проведення занять з циклічних видів спорту у  
ЗВО. 
28. Контрольні нормативи для оцінки фізичної підготовленості студентів  
спеціальної медичної групи  
29. Загальні вимоги до техніки безпеки. Основні вимоги до студентів, що  
займаються в плавальному басейні.  
30. Загальні вимоги до техніки безпеки. Основні вимоги до студентів, що  
займаються в ігровому залі.  
31. Загальні вимоги до техніки безпеки. Основні вимоги до студентів, що  
займаються в гімнастичному залі.  
32. Загальні вимоги до техніки безпеки. Основні вимоги до студентів, котрі  
відвідують тренажерний зал.  
33. Загальні вимоги до техніки безпеки. Вимоги до студентів, що відвідують  
заняття на стадіонах та у легкоатлетичних манежах. 
34. Організація процесу фізичного виховання студентів з послабленим  
здоров’ям в вищих навчальних закладах. Поділ студентів на медичні  
групи  
35. Значення ППФП студентів ЗВО. Завдання та засоби ППФП. Специфіка  
ППФП та фактори, що визначають її зміст. 
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