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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Іспит для вступу на навчання за освітнім рівнем «магістр» проводиться у
вигляді тестового контролю і включає перелік питань з навчальних
дисциплін:
– гімнастика з методикою викладання,
– легка атлетика з методикою викладання,
– плавання з методикою викладання,
– спортивні ігри з методикою викладання,
– олімпійський і професійний спорт,
– загальна теорія підготовки спортсменів,
– теорія та методика фізичного виховання,
– організація і методика масової фізичної культури,
– біомеханіка,
– основи науково-дослідної роботи у фізичній культурі і спорті,
– анатомія та спортивна фізіологія,
що слугує комплексною оперативною оцінкою залишкових знань для
вирішення професійних завдань майбутньої самостійної діяльності.
Структура екзамену (тестування)
Форма екзамену – автоматизоване (комп’ютерне) тестування, завдання
якого включають питання з вищеперерахованих дисциплін, що дозволяє
встановити рівень теоретичних знань, набутих студентами під час навчання
за освітнім рівнем «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційним рівнем
«спеціаліст».
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Гімнастика з методикою викладання
Класифікація видів гімнастики, історія розвитку гімнастики як виду
спорту та оздоровчої системи, гімнастична термінологію, заходи
попередження травматизму на заняттях гімнастикою, методика проведення
стройових та загальнорозвиваючих вправ, методика викладання
гімнастичних вправ у школі, зміст і планування навчально-тренувального
процесу з гімнастики.
Легка атлетика з методикою викладання
Історія виникнення та розвитку легкої атлетики, техніка виконання та
методика навчання легкоатлетичних вправ, основи навчально-тренувального
процесу з легкої атлетики.
Плавання з методикою викладання
Історія виникнення та розвитку плавання, теоретичні основи статичного
і динамічного плавання, техніка спортивного і прикладного плавання, основи
2

методики навчання спортивних і прикладних способів
плавання,
організаційно-методичні основи навчально-тренувального процесу з
плавання, організаційно-методичні основи оздоровчого та реабілітаційного
плавання.
Спортивні ігри з методикою викладання
Історія виникнення та розвитку спортивних ігор (баскетбол, волейбол,
гандбол, футбол, теніс, настільний теніс), основні техніко-тактичні прийоми
спортивних ігор, основи методики навчання техніки та тактики спортивних
ігор, правила змагань зі спортивних ігор; завдання, принципи та методи
спортивної підготовки, система відбору спортсменів на різних етапах
багаторічної підготовки у спортивних іграх, структура змагальної діяльності.
Олімпійський і професійний спорт
Історія виникнення та розвитку олімпійського та професійного спорту;
система міжнародного професійного спортивного руху; організаційноправові та соціально-економічні засади олімпійського і професійного спорту;
комерційні та спортивні аспекти побудови систем змагань; особливості
підготовки професійних спортсменів у командних та індивідуальних видах
спорту.
Загальна теорія підготовки спортсменів
Основи спортивного тренування: завдання, принципи та методи
спортивної підготовки; структура тренувальних мікроциклів, макроциклів,
мезоциклів; зв’язки олімпійського та професійного спорту з державою;
економічні основи розвитку олімпійського та професійного спорту.
Теорія та методика фізичного виховання
Основні закономірності та принципи фізичного виховання; основні
напрями змісту фізичного виховання в системі загальної середньої освіти;
загальні методи та форми фізичного виховання як педагогічного процесу;
роль вчителя в організації системи фізичного виховання та фізкультурноспортивної роботи.
Організація і методика масової фізичної культури
Організаційно-методичні основи масової фізичної культури у
виробничій і соціально-побутовій, навчально-виховній сферах суспільства;
організацію і методику фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи
учнів поза школою; правила планування спортивно-масової роботи у різних
сферах; основи контролю, обліку та звітності у фізкультурно-спортивних
організаціях; зміст професійної діяльності організатора масової фізичної
культури.
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Біомеханіка
Закономірності прояву рухової функції людини; основи теорії
біомеханічних вимірювань, біомеханічного аналізу та дидактики рухових дій;
основи теорії навчання руховим діям у фізичній культурі; основи методики
використання рухів у фізичній реабілітації, лікувальній фізкультурі та
кінезіотерапії.
Основи науково-дослідної роботи
Організація та проведення наукових досліджень. Організація
теоретичних та експериментальних досліджень. Методи обробки результатів
експериментальних досліджень. Оформлення дипломних та магістерських
робіт. Вимоги до оформлення тексту наукової праці.
Анатомія та спортивна фізіологія
Будова організму людини, його окремих частин і органів;
закономірності змін у будові організму людини відповідно до віку, виду
занять, фізичних навантажень; участь та стан систем організму людини при
виконанні фізичних вправ; механізми функціонування органів та систем
організму людини, їх адаптація до фізичних навантажень; вікові та статеві
особливості функціонування організму людини;
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