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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, що передбачає здобуття
особою повної вищої освіти з відповідної спеціальності на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
„бакалавр" (базова вища освіта) або освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст" (повна вища
освіта), а також вищої освіти, здобутої до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти.

Навчатися  у  магістратурі  Слов'янського  державного  педагогічного  університету
можуть  особи,  які  здобули  вищу  освіту  з  відповідної  спеціальності  на  базі  освітньо-
кваліфікаційного рівня „бакалавр" або освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст". 

При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра особи,
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки у
поточному навчальному році в СДПУ, незалежно від джерел фінансування та форм навчання,
беруть участь у загальному конкурсі на підставі рейтингу (визначено в правилах прийому)  

Вступники, які отримали диплом за ОКР “спеціаліст”, не мають права на навчання на
місцях  державного  замовлення  за  ОКР  “магістр”  і  вступають  на  вільні  місця  за  рахунок
фізичних та юридичних осіб в межах ліцензійного обсягу, якщо такі місця залишаються після
зарахування  вступників,  які  мають  підготовку  лише  за  ОКР  “бакалавр”.  Категорія  таких
вступників бере участь у загальному конкурсі на вільні місця в межах ліцензійного обсягу на
підставі рейтингу. 

Під  час  підготовки  до  співбесіди  абітурієнтам  необхідно  керуватись  навчальними
програмами  курсів  «Теорія  і  методика  фізичного  виховання»,  «Загальна  педагогіка»,
«Психологія фізичного виховання».

Згідно з положенням абітурієнт повинен відповісти на одне питання, яке зазначено в
білеті.



ПИТАННЯ
 Співбесіди  вступу до магістратури зі спеціальності

8. 01020101 "Фізичне виховання"

1. Структура та зміст сучасного понятійного апарату теорії та методики фізичного вихован-
ня школярів та молоді. Фізичне виховання як соціальна система. Взаємозв’язок фізично-
го виховання з іншими сторонами виховання особистості.

2. Науково-методичні, правові, програмні, нормативні та організаційні  основи української
національної  системи фізичного виховання. Державна програма розвитку фізичної  ку-
льтури та спорту в Україні.

3. Умови функціонування, мета та основні завдання системи фізичного виховання в Украї-
ні. Закон України про фізичну культуру та спорт. Державна програма розвитку фізичної
культури та спорту в Україні.

4. Основні та допоміжні засоби фізичного виховання. Фактори, які визначають вплив фізи-
чних вправ на організм людини, їх зміст і форма. Класифікація фізичних вправ, їх зміст і
форми.

5. Принципи побудови процесу фізичного виховання, їх взаємозв’язок в практиці фізично-
го виховання та спортивної підготовки. 

6. Методи фізичного виховання та спортивної підготовки школярів. Засоби навчання та ви-
ховання. Загальні вимоги до підбору та використання методів.

7. Загальна  характеристика  фізичних  якостей  людини  та  методики  їх  розвитку  й
удосконалення. Вікова динаміка розвитку та контроль фізичних якостей. 

8. Основи методики розвитку силових здібностей людини. Загальна характеристика. Засоби
вдосконалення сили. Види силових здібностей та методики їх вдосконалення. Вікова ди-
наміка розвитку сили.

9. Основи методики розвитку прудкості.  Загальна характеристика. Засоби вдосконалення
прудкості. Види прудкості  та методики їх вдосконалення. Вікова динаміка розвитку пру-
дкості.

10. Основи методики розвитку витривалості. Загальна характеристика. Засоби вдосконален-
ня витривалості.  Види витривалості    та методики їх вдосконалення.  Вікова динаміка
розвитку витривалості.

11. Основи  методики  розвитку  гнучкості.  Фактори,  від  яких  залежить  прояв  гнучкості.
Засоби вдосконалення гнучкості. Вікова динаміка розвитку гнучкості та контроль за її
розвитком. 

12. Основи  методики  розвитку  спритності.  Фактори,  що  визначають  спритність.  Ко-
ординаційні здібності. Здатність до узгодженості рухів.

13. Загальні основи навчання рухових дій. Структура процесу та організація навчання ру-
хових дій, етапи, їх мета та завдання.

14. Загальна  характеристика  рухів  людини.  Рухові  вміння  та  навички.  Техніка  фізичних
вправ. Компоненти техніки, фази виконання фізичних вправ.

15. Урок як основна форма фізичного виховання школярів. Структура, зміст, завдання. Орга-
нізація діяльності учнів на уроці.

16. Щільність уроку як умова досягнення оптимального навантаження. Дозування фізичного
навантаження. Оцінка діяльності учнів на уроках.

17. Підготовка  учнів  до  самостійних  занять  фізичними  вправами  та  спортом.  Виховання
інтересу  до  занять.  Озброєння  знаннями.  Формування  вмінь  та  навичок  самостійної
роботи. 

18. Форми  фізичного  виховання  протягом  навчального  дня,   позакласні  та  позашкільні
форми занять фізичними вправами та спортом. Загальна характеристика. Роль сім’ї та
дитячих громадських організацій у фізичному вихованні дітей. 

19. Планування і контроль роботи з фізичного виховання школярів. Технологія планування
та  його  функції.  Документи  планування  урочної  та  позаурочних  форм.  Контроль  на-
вчального процесу.



20. Педагогічні функції, педагогічні вміння, педагогічна майстерність  та педагогічна техні-
ка вчителя фізичної культури. 

21. Організація та проведення наукових досліджень в галузі фізичного виховання та спорту.
Сучасні методи педагогічних досліджень.

22.  Особливості реалізації  виховних завдань в процесі фізичного виховання. Позитивний
вплив занять спортом на особистість. Можливий негативний вплив занять спортом на
особистість.  Валеологічні  аспекти  формування  позитивної  мотивації  до  здорового
способу життя.

23. Структура і зміст розділів комплексної програми "Фізична культура" для загальноосвіт-
ніх шкіл. 

24. Особливості  занять фізичною культурою в спеціальних медичних групах.  Лікарсько -
педагогічний контроль у фізичному вихованні та спорті. 

25. Професійно важливі якості вчителя фізичної культури. Авторитет вчителя фізичної ку-
льтури. Критерії ефективності діяльності вчителя фізичної культури. Стилі керівництва
вчителя фізичної культури учнями.



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ
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Критерії оцінки

86-100 Повно, змістовно і аргументовано викладає програмний матеріал. У своїх 
відповідях спирається на наукові дослідження  вчених, користується 
прийомами порівняльного аналізу, узагальнення, наводить власні приклади
та пояснює їх. Проявляє творчий підхід при вирішенні проблем. Виявляє 
схильність до науково-дослідної роботи.

74- 85 Правильно, свідомо, у повному обсязі викладає програмний матеріал, 
виділяє основні положення. Проявляє творчий підхід до розкриття 
проблеми, теми. Досконало реалізує набуті знання, вміння навички з 
практикою.

63 -73 У повному обсязі виявляє знання програмного матеріалу. Чітко і свідомо 
викладає програмний матеріал, у своїх відповідях поєднує знання теорії з 
практикою; виділяє основні положення проблеми. Проявляє елементи 
творчого підходу до вирішення актуальних наукових проблем.

50-62 Виявляє знання загально змісту курсу. При розкритті програмного 
матеріалу наводить власні приклади Відтворює основні положення 
програмного матеріалу, але недостатньо творчо вирішує суть проблеми.

40-49 Виявляє певні знання змісту дисципліни але недостатньо повно розкриває 
суть теми. При цьому легко виправляє недоліки у відповіді, відзначені 
викладачем. Навидить власні приклади при відтворенні програмного 
матеріалу. Правильно, але не зовсім точно використовує знання, вміння, 
навички відповідаючи на поставлені запитання.

33-39 Основний програмний матеріал відтворює з деякими неточностями. Має 
труднощі в аргументації, виділенні структурних сторін матеріалу, 
наведенні прикладів. Легко виправляє помилки за допомогою навідних 
запитань.

30-32 Припускає помилки при відтворенні змісту теми, зазнає труднощів у 
використанні на практиці отриманих знань, вмінь, навичок. В цілому 
програмний матеріал засвоєний частково.

27-29 При викладі змісту дисципліни зазнає певних труднощів. Допускає значну 
кількість помилок у відтворенні програмного матеріалу. Слабо володіє 
навчальним матеріалом, розкриває суть його змісту. Не досить чітко 
поєднує набуті знання з практикою.

24-26 Відповідь характеризуються фрагментарністю, не відповідає сутності 
науки, одне із питань зовсім не розкрито. Студент слабо орієнтується в 
програмному матеріалі, не здатний використовувати допомогу викладача

1-23 Відмічено незнання основного змісту курсу, орієнтується лише в розкритті 
окремих положень. У відповідях припускає грубі помилки.

Підсумкова оцінка виставляється за набраною кількістю балів під час співбесіди + 100

балів.
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