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1. Предмет ТіМФВ як науки і навчальної дисципліни. 

2. Джерела виникнення і розвитку ТіМФВ. 

3. Чинники, що зумовлюють виникнення і функціонування фізичного виховання. 

4. Основні історичні етапи розвитку ТіМФВ та їх характеристика. 

5. Внесок українських педагогів в теорію фізичного виховання (друга половина ХІХ - 

перша половина ХХ ст.). 

6. Система фізичного виховання як поняття теорії фізичного виховання. 

7. Аналіз сучасного стану національної системи ФВ в Україні. 

8. Визначення «метод», «методичний прийом», «поняття методика», «методичний 

підхід», «методичний напрям». 

9. Мета та завдання ФВ дорослого населення. 

10. Основні напрямки ФВ дорослого населення. 

11. Розподіл дорослих на групи для занять фізичними вправами. 

12. Особливості контролю за процесом фізичного виховання дорослого населення.  

13. Використання засобів фізичного виховання у роботі з дорослим населенням. 

14. Реалізація принципів фізичного виховання у роботі з дорослими. 

15. Мета і завдання фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

16. Зміст та структура програми фізичного виховання студентів.  

17. Характеристика засобів і методів, що використовуються у навчальних заняттях з 

дисципліни „Фізичне виховання” у спеціальному навчальному відділенні. 

18. Характеристика контингенту основного навчального відділення та конкретизація 

завдань відповідно до його особливостей. 

19. Характеристика контингенту спортивного навчального відділення. Диференціація 

завдань залежно від спортивної обдарованості і перспектив спортивного 

вдосконалення студентів. 

20. Основні напрямки діяльності кафедри фізичного виховання у ВНЗ. 

21. Рекомендована структура та обсяг навчальних занять з фізичного виховання для 

студентів різних категорій і груп згідно чинної програми з фізичного виховання для 

студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. 

22. Основні напрямки діяльності спортивних клубів у ВНЗ. 

23. Основні напрямки діяльності студентських фізкультурно-оздоровчих центрів у 

ВНЗ. 

24. Специфіка професійної діяльності викладача кафедри фізичного виховання ВНЗ ІІІ-

ІV рівнів акредитації. 

25. Структура управління фізичним вихованням. 

26. Контроль в управлінні фізичним вихованням студентської молоді. 

27. Особливості попереднього контролю в процесі фізичного виховання студентів.  

28. Особливості оперативного контролю в процесі фізичного виховання студентів. 

29. Особливості поточного контролю в процесі фізичного виховання студентів.  

30. Особливості етапного контролю в процесі фізичного виховання студентів.  

31. Самоконтроль у фізичному вихованні студентів. 

32. Організація педагогічного контролю за фізичним вихованням студентів. 

33. Аналіз підходів до класифікації засобів фізичного виховання. 

34. Аналіз підходів до класифікації методів фізичного виховання. 

35. Характеристика рухових умінь та навичок і закономірності їх формування. 

36. Використання принципів фізичного виховання у роботі зі студентами. 

37. Особливості організації процесу фізичного виховання студентів. 

38. Особливості організації та проведення позанавчальної роботи з фізичного 

виховання студентів. 
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39. Організація фізичного виховання студентів у оздоровчо-спортивних таборах в 

канікулярний період. 

40. Завдання ППФП студентів. 

41. Засоби ППФП студентів. 

42. Форми організації ППФП студентів. 

43. Методи педагогічного контролю, що використовуються в процесі фізичного 

виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

44. Інтелектуальне, моральне і естетичне виховання в процесі фізичного виховання 

студентів. 

45. Характеристика понятійного апарату теорії фізичної культури (основні категорії) та 

тенденції його удосконалення. 

46. Використання нетрадиційних засобів фізичного виховання у системі занять 

фізичними вправами з студентами. 

47. Характеристика спеціальних принципів фізичного виховання. 

48. Форми фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та їх 

взаємозв’язок у вирішенні завдань формування фізичної культури майбутнього 

фахівця. 

49. Використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному 

вихованні студентів (на прикладі фітнес-програм). 

50. Характеристика фітнес-програм, які базуються на видах рухової активності 

аеробної спрямованості. 

51. Характеристика фітнес-програм, які базуються на оздоровчих видах гімнастики. 

52. Характеристика фітнес-програм, які базуються на видах рухової активності силової 

спрямованості. 

53. Загальна характеристика сили як фізичної якості людини. 

54. Методика розвитку сили у студентів ВНЗ. 

55. Загальна характеристика швидкості як фізичної якості людини. 

56. Методика розвитку швидкості у студентів ВНЗ. 

57. Загальна характеристика витривалості. 

58. Методика розвитку витривалості у студентів ВНЗ. 

59. Загальна характеристика гнучкості. 

60. Методика розвитку гнучкості у студентів ВНЗ. 

61. Загальна характеристика спритності як фізичної якості людини. 

62. Методика удосконалення спритності у студентів ВНЗ. 

63. Значення та організація самостійних занять з фізичного виховання студентів. 

Вимоги до організації та оцінки самостійних занять. 

64. Характеристика змісту загальних принципів, що регламентують процес фізичного 

виховання студентів.  

65. Використання педагогічних (дидактичних) принципів фізичного виховання у роботі 

зі студентами. 

66. Характеристика специфічних принципів фізичного виховання, які 

використовуються у роботі зі студентами.  

67. Характеристика завдань, які вирішуються у процесі фізичного виховання студентів 

ВНЗ. 

68. Характеристика поняття „фізичний розвиток”. Чинники, що зумовлюють 

параметри фізичного розвитку людини. 

69. Ключові поняття теорії і методики фізичного виховання („фізична культура”, 

„фізичне виховання”, „фізична рекреація”, „система фізичного виховання”, 

„спорт”), їх сучасне трактування. 
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