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МОДУЛЬ № 1

Залікові вимоги для студентів ІІ курсу з дисципліни «ТіМОВС і СПВ»  

Перелік основних теоретичних питань модуля:
1. Загальна характеристика рухових якостей людини.
2. „Перенос” рухових якостей.
3. Засоби розвитку фізичних якостей.
4. Класифікація фізичних вправ.
5. Методи розвитку рухових якостей. Характеристика
6. Сила та її загальна характеристика.
7. Засоби розвитку сили в гімнастиці та їх характеристика.
8. Методика розвитку сили гімнастів та їх характеристика.
9. Гнучкість та її загальна характеристика.
10.Засоби розвитку гнучкості в гімнастиці та їх характеристика.
11.Методика розвитку гнучкості гімнастів та їх характеристика.
12.Бистрість та її загальна характеристика.
13.Засоби розвитку бистрості в гімнастиці та їх характеристика.
14.Методика розвитку бистрості гімнастів та їх характеристика.
15.Витривалість та її загальна характеристика.
16.Засоби розвитку витривалості в гімнастиці та їх характеристика.
17.Методика розвитку витривалості гімнастів та їх характеристика.
18.Спритність та її загальна характеристика.
19.Засоби розвитку спритності в гімнастиці та їх характеристика.
20.Методика розвитку спритності гімнастів та їх характеристика.

Практичні вимоги 

1. Виконати  залікові  вправи  зі  спортивної  гімнастики  на  всіх  приладах
багатоборства,  виконати навчальні нормативи з акробатичних стрибків
та  хореографії,  виконати  залікові  вільні  вправи,  вміти  виконувати
різновиди пересувань, стройові вправи та вправи загального розвитку з
музичним супроводом.

2. Прийняти участь мінімум у  двох офіційних змаганнях, а також курсових
змаганнях з СФП та залікових змаганнях з технічної підготовки.



3. Виконати  не  менше  75%  можливої  суми  балів  в  своєму  розряді,  або
виступити у змаганнях по вищому розряду.

4. Прийняти  участь  у  суддівстві  не  менше  3 змагань  з  гімнастики  і
представити позитивні характеристики.

5. Надавати  допомогу  в  організації  і  проведенні  навчально-тренувальних
занять з дітьми груп початкової спортивної підготовки.

6. Прийняти  не  менше  2  разів  участь  у  показових  виступах  перед
населенням.

7. За дорученням кафедри приймати участь у спортивно - масових заходах,
що проводяться в університеті.

МОДУЛЬ №2

Перелік основних теоретичних питань:
  

1. Дидактичні принципи в процесі навчання гімнастичним вправам
2. Характеристика методів та прийомів успішного навчання 

гімнастичним вправам.
3. Характеристика попереднього етапу навчання гімнастичним 

вправам.
4. Характеристика основного періоду навчання гімнастичним 

вправам.
5. Характеристика заключного періоду навчання гімнастичним 

вправам.
6. Створення попереднього уявлення про вправу
7. Методи навчання гімнастичним вправам
8. Методи виправлення помилок в процесі навчання гімнастичним 

вправам.
9. Технічні засоби навчання гімнастичним вправам
10.Особливості навчання вільним вправам
11.Особливості навчання вправам на коні-махи.
12.Особливості навчання вправам на кільцях
13.Особливості навчання вправам на брусах
14.Особливості навчання вправам на поперечині.
15.Особливості навчання вправам на коні-махи
16.Особливості навчання опорним стрибкам
17.Особливості навчання вправам на колоді
18.Особливості навчання вправам на брусах різної висоти

Практичні вимоги 



1. Виконати  залікові  вправи  зі  спортивної  гімнастики  на  всіх
приладах  багатоборства,  виконати  навчальні  нормативи  з
акробатичних  стрибків  та  хореографії,  виконати  залікові  вільні
вправи, вміти виконувати різновиди пересувань, стройові вправи та
вправи загального розвитку з музичним супроводом.

2. Прийняти  участь  мінімум  у  двох  офіційних  змаганнях,  а  також
курсових  змаганнях  з  СФП  та  залікових  змаганнях  з  технічної
підготовки.

3. Виконати не менше 80% можливої суми балів в своєму розряді, або
виступити у змаганнях по вищому розряду.

4. Прийняти участь у суддівстві  не менше  2 змагань з гімнастики і
представити позитивні характеристики.

5. Надавати  допомогу  в  організації  і  проведенні  навчально-
тренувальних  занять  з  дітьми  груп  початкової  спортивної
підготовки.

6. Прийняти  не  менше  2  разів  участь  у  показових  виступах  перед
населенням.

7. За  дорученням кафедри приймати  участь  у  спортивно -  масових
заходах, що проводяться в університеті.
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