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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньокваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Фізичне виховання» на базі
освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» «магістр», здобутих за
іншими спеціальностями.
Фахове вступне випробування проводиться у вигляді співбесіди, яке оцінюється
за шкалою «зараховано/не зараховано». До участі у конкурсному відборі для вступу на
навчання допускаються вступники з результатом співбесіди «зараховано».
Програма екзамену складається з питань фізіології людини і спорту, теорії
фізичного виховання, методики фізичного виховання у спеціальних медичних групах.
Екзамен дозволяє встановити рівень підготовки вступника до роботи в різних
напрямах професійної діяльності: вчитель фізичної культури загальноосвітніх шкіл,
дошкільних установ і установ професійної освіти; працівник установ, який керує або
здійснює фізкультурно-спортивну, оздоровчо-масову роботу серед населення.

«Зараховано»

«Незараховано»

4. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
виставляється за відповідь, коли абітурієнт вільно володіє
матеріалом, оперує науковою термінологією, використовує і дає
критичну оцінку, здійснює самостійний аналіз, знає сучасні
теорії та методи роботи, вміє застосовувати теоретичні знання
при вирішенні практичних завдань. Однак може допускати
певні неточності в трактуванні окремих проблем, при здійсненні
самостійного
аналізу
окремих
аспектів,
застосуванні
теоретичних знань при вирішенні практичних завдань, але
одночасно може самостійно їх виправити.
виставляється абітурієнту, який не орієнтується в суті питання,
не може пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, має
значні труднощі у здійсненні аналізу проблем соціальної
роботи, не вміє застосовувати теоретичні знання при вирішенні
практичних завдань.
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РОЗДІЛ 1.
ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.
1. Фізіологія людини як наука: визначення, значення для професійної підготовки
майбутнього вчителя фізичної культури.
2. Методи фізіометрії.
3. Поняття про робочу гіпертрофію м’яза.
4. Поняття про функціональну систему А.К.Анохіна.
5. Вікові особливості системи крові.
6. Поняття про спортивне серце.
7. Чинники, які визначають ЧСС. Поняття про брадикардію і тахікардію.
8. Види артеріального тиску.
9. Чинники, які визначають артеріальний тиск.
10. Реакція артеріального тиску на фізичне навантаження.
11. Вікові особливості серцево-судинної системи.
12. Особливості дихання при фізичній роботі.
13. Поняття по аеробну фізичну працездатність і методи її визначення та оцінки.
14. Поняття по анаеробну фізичну працездатність і методи її визначення та оцінки.
15. Вікові особливості системи дихання.
16. Комплексні методики визначення і оцінки фізичного здоров’я людини.
17. Методи визначення функціонального стану серцево-судинної системи.
18. Методи визначення функціонального стану дихальної системи.
19. Значення і методи визначення показника ЧСС.
20. Поняття про гіподинамію і гіпокінезію.
РОЗДІЛ 2.
ТЕОРІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.
1.Поняття «фізична культура» і показники її розвитку.
2.Характеристика системи фізичного виховання в Україні.
3.Характеристика правових, програмних і нормативних основ національної системи
фізичного виховання.
4.Характеристика організаційних і науково-методичних основ фізичного виховання.
5.Розкрийте освітні завдання фізичного виховання.
6.Розкрийте оздоровчі завдання фізичного виховання.
7.Розкрийте виховні завдання фізичного виховання.
8.Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання.
9.Характеристика факторів, що визначають вплив фізичних вправ на організм
людини.
10.Поняття про техніку фізичних вправ і компоненти та фази їх виконання.
11.Характеристика умов раціональної техніки.
12.Шляхи реалізації принципу свідомості і активності.
13.Шляхи реалізації принципу доступності та індивідуалізації.
14.Шляхи реалізації принципу систематичності.
15.Характеристика методів навчання рухових дій..
3

16.Характеристика методів вдосконалення та закріплення рухових дій.
17.Характеристика методів вдосконалення фізичних якостей.
18.Характеристика методичних прийомів вправляння.
19.Характеристика методу використання слова.
20.Характеристика методу демонстрації.
РОЗДІЛ 3.
МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
В СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ
1. Критерії розподілу школярів на медичні групи.
2. Мета і завдання фізичного виховання учнів, віднесених до СМГ.
3. Засоби фізичного виховання дітей з відхиленнями у стані здоров’я.
4. Особливості організації занять з фізичного виховання дітей, віднесених до СМГ.
5. Методика навчання правильному диханню на заняттях в СМГ.
6. Правила складання вступної частини занять в СМГ.
7. Постава, як критерій стану здоров’я.
8. Характеристика видів порушень постави.
9. Методика корекції порушень постави.
10. Загальне поняття про сколіотичну хворобу.
11. Методика фізичного виховання при сколіозах в СМГ.
12. Особливості занять фізичними вправами в СМГ при плоскостопості.
13. Загальна характеристика захворювань органів дихання.
14. Загальна характеристика серцево-судинних захворювань у дітей.
15. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування фізичних вправ при серцевосудинній патології.
16. Основи методики фізичних вправ при серцево-судинній патології.
17. Особливості фізичного виховання дітей, хворих на ожиріння.
18. Особливості фізичного виховання при функціональних захворюваннях органів
травлення.
19. Особливості фізичного виховання школярів СМГ з короткозорістю.
20. Особливості фізичного виховання школярів при неврозах.
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