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Е К З А М Е Н А Ц І Й Н І   В И М О Г И 

з курсу “ТіМФВ” 

для студентів ІV курсу ФПО 

 

1. Теорія і методика фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна та її зв’язок 

з іншими дисциплінами. 

2. Характеристика науково-методичних основ національної системи фізичного 

виховання 

3. Характеристика чинників, що визначають мету фізичного виховання. 

4. Характеристика завдань фізичного виховання, визначення ознак, що поділяють їх на 

різні групи. 

5. Характеристика засобів фізичного виховання, критеріїв та ознак їхньої класифікації. 

6. Традиції української народної фізичної культури як передумова формування 

національної системи фізичного виховання. 

7. Теоретичне обґрунтування структури занять у фізичному вихованні. 

8. Технологія планування процесу фізичного виховання та його функції. Підготовка до 

планування. 

9. Значення та форми контролю навчального процесу з фізичного виховання. 

10. Завдання професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. 

11. Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. 

12. Форми організації професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. 

13. Характеристика умов праці майбутніх спеціалістів та вимоги до їх фізичної 

підготовленості. Професіограма. 

14. Організаційні форми фізичного виховання дорослого населення. 

15. Форми фізичної культури для дорослих людей в період активної трудової діяльності 

людини. 

16. Кондиційне тренування, його зміст та значення. 

17. Завдання кондиційного тренування.  

18. Структура кондиційного тренування. 

19. Класифікація фітнес-програм. 

20. Структура і зміст фітнес-програм. 

21. Визначити поняття «фітнес-програма» 

22. Характеристика основних видів фітнес-програм. 

23. Характеристика фітнес-програм, заснованих на видах рухової активності аеробної 

спрямованості 

24. Характеристика фітнес-програм, заснованих на оздоровчих видах гімнастики 

25. Характеристика фітнес-програм, заснованих на видах рухової активності силової 

спрямованості 

26. Характеристика фітнес-програм, заснованих на поєднанні оздоровчих видах 

гімнастики і занять силової спрямованості 

27. Характеристика фітнес-програм, заснованих на видах рухової активності у воді. 

Аквафітнес. 

28. Особливості професійної діяльності фахівця із оздоровчого фітнесу 

29. Характеристика фітнес-програм на кардіотренажерах 

30. Характеристика фітнес-програми «Спінбайк аеробіка». 

31. Характеристика фітнес-програми «Степ аеробіка». 

32. Характеристика фітнес-програми «Роуп-скіппінг». 

33. Характеристика фітнес-програми «Слайд-аеробіка». 

34. Характеристика фітнес-програми «Фітбол-аеробіка». 

35. Характеристика фітнес-програми «Танцювальна аеробіка». 

36. Характеристика поняття «аеробіка». 
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37. Характеристика фітнес-програм, заснованих на рекреативних видах рухової 

активності 

38. Особливості професійної діяльності спеціаліста з оздоровчого фітнесу. 

39. Підходи до диференційованого фізичного виховання, критерії диференціації. 

40. Фізичне виховання осіб молодіжного віку. 

41. Соціальні та біологічні передумови процесу фізичного виховання дорослих. 

42. Особливості методики розвитку та підтримання силових якостей у дорослих. 

43. Особливості методики розвитку та підтримання швидкості у дорослих. 

44. Особливості методики розвитку та підтримання витривалості у дорослих. 

45. Особливості методики розвитку та підтримання швидкісно-силових якостей у 

дорослих. 

46. Особливості методики розвитку та підтримання спритності у дорослих. 

47. Особливості методики розвитку та підтримання гнучкості у дорослих. 

48. Реалізація принципу спрямованості на формування базової фізичної підготовки в 

роботі з дорослим населенням. 

49. Зумовленість та значення диференційованого фізичного виховання 

50. Етапи фізичного розвитку людини. 

51. Вікова періодизація дорослих. 

52. Вікові особливості різних періодів життя дорослої людини 

53. Фактори, що впливають на здоров’я дорослої людини 

54. Методика фізкультурно-оздоровчих занять 

55. Характеристика засобів, форми і методики загартування 

56. Медико-педагогічний контроль на заняттях оздоровчої спрямованості з особами 

зрілого віку 

57. Медико-педагогічний контроль на заняттях оздоровчої спрямованості з особами 

похилого віку 

58. Аналіз особливості різних методів оцінки фізичного стану 

59. Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак неадекватності фізичних 

навантажень 

60. Вплив рухової активності на здоров’я 

61. Характеристика основних принципів побудови фізкультурно-оздоровчих занять 

62. Характеристика методичних особливостей проведення занять з людьми похилого віку 

63. Психофізіологічні особливості організму дорослих.  

64. Стратегія управління процесом фізичного виховання людини. 

65. Основні напрямки фізичного виховання дорослого населення. 

66. Характеристика змісту рухової активності осіб, віднесених до побутового 

фізкультурно-гігієнічного напряму фізичного виховання дорослого населення. 

67. Характеристика змісту рухової активності осіб, віднесених до масового оздоровчо-

рекреативного напряму фізичного виховання дорослого населення. 

68. Характеристика змісту рухової активності осіб, віднесених до загальнопідготовчого 

фізкультурно-гігієнічного напряму фізичного виховання дорослого населення. 

69. Характеристика змісту рухової активності осіб, віднесених до спортивного напряму 

фізичного виховання дорослого населення. 

70. Характеристика змісту рухової активності осіб, віднесених до професійно-

прикладного напряму фізичного виховання дорослого населення. 

71. Характеристика змісту рухової активності осіб, віднесених до лікувального 

фізкультурно-реабілітаційного напряму фізичного виховання дорослого населення. 

72. Характеристика змісту рухової активності осіб, віднесених до військово-прикладного 

напряму фізичного виховання дорослого населення. 

73. Особливості розвитку рухових якостей в осіб першого періоду зрілого віку. 

74. Особливості розвитку рухових якостей в осіб другого періоду зрілого віку. 

75. Особливості розвитку рухових якостей в осіб старшого віці. 
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76. Особливості розвитку рухових якостей в осіб похилого віці. 

77. Особливості мотивації до рухової активності в осіб молодіжного віку. 

78. Особливості мотивації до рухової активності в осіб зрілого віку. 

79. Особливості методики навчання руховим діям осіб зрілого віку. 

80. Особливості методики навчання руховим діям осіб пенсійного віку. 

81. Реалізація дидактичних принципів фізичного виховання в роботі з дорослими. 

82. Реалізація загальних принципів фізичного виховання в роботі з дорослими. 

83. Реалізація специфічних принципів фізичного виховання в роботі з дорослими. 

84. Нормативні основи фізичного виховання дорослого населення. 

85. Значення контролю у фізичному вихованні дорослих. 

86. Контрольні якісні показники фізичної культури осіб молодіжного віку. 

87. Контрольні якісні показники фізичної культури осіб зрілого віку. 

88. Контрольні якісні показники фізичної культури осіб пенсійного віку. 

89. Самоконтроль у фізичному вихованні дорослих. 

90. Градація рівнів фізичного стану дорослих. 
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