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Пояснювальна записка 

Програма співбесіди для студентів, що поновлюються або переводяться, 

вступають для здобуття другої вищої освіти та на паралельне навчання на 

спеціальності 014.11 Середня освіта «Фізична культура» ОС «Бакалавр» та 017 

«Фізична культура і спорт» ОС «Магістр» розроблена на кафедри ФВСЗЛ з 

урахуванням навчального плану та освітньо-професійної програми спеціальності 

«Фізична культура». 

Співбесіда є формою визначення рівня готовності студентів до продовження 

навчання і включення їх у активний процес фахової підготовки за спеціальністю 

07 «Фізична культура і спорт» У відповідності до вимог програми підготовки 

рівень фахової підготовки студентів визначається, передусім, якістю їхніх 

теоретичних знань з професійно-орієнтованих дисциплін.  

Програма співбесіди побудована у відповідності до вимог обов’язкового 

мінімуму підготовки магістра і  містить наступні структурні компоненти: 

пояснювальна записка, перелік питань за курсами поновлення, критерії 

оцінювання, список літературних джерел. 

Мета програми – визначити рівень знань з теоретичних і методичних 

питань за програмою підготовки фахівців з фізичного виховання – студентів, що 

поновлюються на певний етап навчання у ЗВО або переводяться з однієї форми 

навчання на іншу. 

Зміст програми співбесіди включає теоретичні питання з фахових дисциплін 

навчального плану спеціальності за другий, третій, четвертий курси бакалавріату, 

а також перелік питань щодо поновлення на ОС «Магістр». 

Нижче наводимо перелік дисциплін за курсами поновлення: 

ІІ курс: технології та види спорту для всіх, характеристика сфери фізичного 

виховання, історія спортивного та олімпійського руху. 

ІІІ курс: спортивні ігри та методика їх викладання, теорія та технології 

оздоровчо-рекраційної рухової активності, фізична рекреація. 

ІV курс: фітнес програми силової спрямованості, легка атлетика та методика ії 

викладання, психологія здоров’я та здорового способу життя. 

ОС Магістр: Теорія і методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у 

ЗВО, Теорія і методика педагогічних досліджень у фізичному вихованні. 
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Перелік основних питань з дисциплін фахової підготовки 

Теоретичні питання співбесіди для студентів, що переводяться або 

поновлюються, вступають для здобуття другої вищої освіти та на паралельне 

навчання на ІІ курс 

Технології та види спорту для всіх 

1. Історія формування системи спорту для всіх. 

2. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту в Україні. 

3. Ознаки, зміст та форми організації «Спорту для всіх». 

4. Цілі, мотивація до рухової активності та структура системи спорту для всіх.  

5.  Визначення терміну «Спорт для всіх». 

6. Ознаки, зміст та форми організації «Спорту для всіх». 

7. Досвід організації оздоровчої діяльності у Франції, Канаді, США. 

8. Головні характеристики системи спорту для всіх в Україні. Основна мета 

системи спорту для всіх.  

9. Спортивна діяльність як спеціалізований напрям фізичного виховання. 

10. Мета діяльності центрів, структура. Основні завдання та функції центрів 

здоров’я населення у «Спорт для всіх». 

11. Моніторинг рівня залучення населення до спорту для всіх.  

12. Педагогічне і агітаційне значення змагань. Вимоги до організації і 

проведення змагань.  

13. Діяльність міжнародних організацій із підтримки спорту для всіх.  

14. Функціонування центрів фізичного здоровя населення  «Спорт для всі 

х». 

15. Визначення понять «спорт», «спортивна діяльність», «спортивний рух», 

«спортивне тренування», «спортивне досягнення». 

16. Функції спортивних змагань. 

17.  Суть і соціальні функції спорту. 

18. Соціальні функції спорту. 

19. Змагання як засіб і метод підготовки спортсмена. 

20. Тренувальне заняття, його структура і зміст. 

21. Спортивне досягнення і визначальні його чинники. 

22. Визначення понять «спорт», «спортивна діяльність», «система підготовки 

спортсмена», «спортивний рух», «спортивне тренування», «спортивне 

досягнення».  Спортивне досягнення і визначальні його чинники. 

23. Спонукальні початки спортивної діяльності (потреби, мотиви і так далі). 

24.Соціальні функції спорту (що соціалізує, еталонно-спортивна, евристична, 

естетична, економічна, прикладна і ін.). 

25. Етичні і спеціальні правила спортивного змагання. 
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26. Способи об'єктивного виявлення переможця і оцінки досягнення. 

27. Функції спортивних змагань. 

28. Способи проведення спортивних змагань. 

29. Співвідношення понять: «спорт», «фізична культура» і «культура». 

30. Спонукальні початки спортивної діяльності. 

 

Характеристика сфери фізичного виховання 

1. Поясніть значення понять: фізична культура, спорт, фізичне виховання, фізична 

підготовка, тренування, фізична реабілітація, рекреація. 

2. Місце фізичної культури в загальній культурі людства. 

3. Особливості фізичного виховання в часи Козаччини. 

4. Основні засоби фізичної культури. 

5. Діяльність держави щодо розвитку фізичної культури. 

6. Пріоритетні  завдання в суспільстві, які вирішує фізична культура. 

7. Схарактеризуйте рекреаційний вплив фізичної культури. 

8. Схарактеризуйте спорт як ланку фізичної культури. Організації та установи, 

які забезпечують спортивну і фізкультурно-оздоровчу роботу. 

9. Схарактеризуйте організацію процесу фізичного виховання учнівської молоді. 

10. Національний олімпійський комітет (НОК) України та його основні завдання 

та діяльність. 

11. Функції федерацій з видів спорту та їхня структура. 

12. Основні законодавчі актами, якими врегульована діяльність фізкультурно - 

спортивних організацій. 

13. Закон України "Про фізичну культуру і спорт". 

14. Цільова комплексна програма "Фізичне виховання – здоров'я нації". 

15. Сформулюйте проблеми розвитку сучасної системи фізичної культури в Україні. 

16. Що таке спортивна класифікація i яка її роль у спорті? 

17. Державні тести i нормативи оцінки фізичної підготовленості населення 

України. 

18.  Наукове забезпечення галузі фізичної культури i спорту. 

19.  Інформаційне забезпечення розвитку сфери фізичної культури i спорту. 

20.  Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури. 

21.  Фінансування розвитку сфери фізичної культури та спорту. 

22.  Схарактеризуйте історичні особливості розвитку фізичної культури в різних 

регіонах України. 

23.  Вклад України в розвиток сучасного олімпізму. 

24. Досягнення  спортсменів з України на міжнародній apeнi. 

25.  Державотворча i консолідуюча функція фізичної культури і спорту. 

26. Оздоровчі сили природи  як зaсіб фізичного загартування i розвитку. 
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27. Охарактеризуйте фізичну вправу як основний зaсіб фізичної культури. 

28. Охарактеризуйте основні  форми фізичного виховання учнівської молоді у 

навчальному закладі освіти. 

29. Характеристика вищих закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців 

для галузі фізичної культури. 

30. Законодавчо-нормативні засади сфери фізичного виховання і спорту. 

31. Критерії оцінки ефективності діяльності фахівців з фізичного виховання і 

спорту. 

32. Самостійна робота школярів і студентів у забезпеченні рівня фізичної 

підготовленості. 

33. Наука як система знань про людину, природу, суспільство в забезпеченні 

сфери фізичного виховання. 

34. Наукові дослідження в сфері фізичного виховання та спортивної підготовки 

учнів і студентів. 

35. Комплексний контроль в оцінці фізичної підготовленості населення 

України. 

Історія спортивного та олімпійського руху 

1. Предмет, завдання і значення навчальної дисципліни “Історія фізичної 

культури”. 

2. Особливості фізичної культури у Стародавній Греції. 

3. Зародження фізичної культури на українських землях у період 

первіснообщинного ладу. 

4. Зародження фізичної культури на українських землях у період 

первіснообщинного ладу. 

5. Агоністика стародавніх греків. Істмійські, Піфійські, Немейські та інші 

атлетичні ігри Стародавньої Греції. 

6. Особливості фізичної культури на українських землях у скіфо-сарматську 

добу. 

7. Джерела для вивчення історії фізичної культури і спорту. 

8. Спортивні споруди Стародавньої Греції. 

9. Особливості фізичного виховання в античних державах Північного 

Причорномор'я. 

10. Виникнення терміну “фізична культура” та еволюція цього поняття. 

11. Легенди та міфи про зародження давньогрецьких Олімпійських ігор. 

12. Проведення атлетичних змагань в північно-причорноморських полісах. 

13. Виникнення терміну “гімнастика” та еволюція цього поняття. 

14. Місце проведення, програма та учасники Олімпійських ігор Стародавньої 

Греції. 
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15. Особливості фізичної культури стародавніх слов’ян. Виникнення терміну 

“спорт” та еволюція цього поняття. 

16. Причини занепаду давньогрецьких Олімпійських ігор. 

17. Особливості фізичної культури Київської Русі. 

18. Теорії (гіпотези) походження фізичної культури. 

19. Спроби відновлення Олімпійських ігор у ХVІІ-ХІХ століттях. Археологічні 

розкопки Олімпії та їх значення для відродження Олімпійських ігор. 

20. Особливості військово-фізичної підготовки княжого війська в часи 

Київської Русі 

21. Особливості розвитку фізичної культури у первісному суспільстві. 

22. Передумови відродження Олімпійських ігор сучасності. 

23. Особливості військово-фізичної підготовки запорізького козацтва. 

24. Особливості розвитку фізичної культури в країнах Стародавнього Сходу. 

25. Діяльність та роль П’єра де Кубертена у відродженні сучасних 

Олімпійських ігор. 

26. Особливості розвитку фізичної культури і спорту в Східній Україні до 

першої світової війни. 

 

Теоретичні питання співбесіди для студентів, 

що поновлюються або переводяться на ІІІ курс 

 

Спортивні ігри та методика їх викладання 

1. Характеристика фізичної вправи як основного засобу фізичного виховання. 

2. Дайте визначення терміну «фізична освіта».  

3. Теорія і методика фізичного виховання як наукова дисципліна та її місце в 

системі наукових знань. 

4. Теорія і методика фізичного виховання як навчальна дисципліна, її зв’язок з 

іншими дисциплінами. 

5. Класифікація фізичних вправ. 

6. Дайте визначення терміну «виховання фізичних якостей».  

7. Визначення поняття “фізична культура”. Діяльнісні, результативні та 

матеріально-ціннісні аспекти фізичної культури. 

8. Характеристика техніки фізичної вправи. 

9. Дайте визначення терміну «фізична підготовка».  

10. Характеристика поняття “фізичне виховання”, його роль і значення в 

сучасному суспільстві. 

11. Кінематичні характеристики техніки фізичних вправ. 

12. Дайте визначення терміну «фізичний розвиток».  
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13. Характеристика поняття “фізичний розвиток”. Фактори, що обумовлюють 

параметри фізичного розвитку людини. 

14. Динамічні характеристики техніки фізичних вправ. 

15. Дайте визначення терміну «фізичне вдосконалення».  

16. Визначення поняття “здоров’я” і „здоровий спосіб життя”, чинники що 

впливають на здоров’я людини. 

17. Ритмічні характеристики техніки фізичних вправ. 

18. Дайте визначення терміну «спорт».  

19. Характеристика понять “фізична підготовка”, “фізична підготовленість” та 

“фізична працездатність”. 

20. Характеристика оздоровчих сил природи як засобу фізичного виховання. 

21. Перерахуйте головні конкретні показники фізично досконалої людини 

сучасності.  

22. Методи дослідження в ТМФВ. 

23. Характеристика гігієнічних чинників як засобу фізичного виховання. 

24. Перерахуйте закони, якими визначаються і яким підпорядкований процес 

фізичного розвитку людини.  

25. Спорт в системі соціальних явищ, визначення понять “масовий спорт” та “ 

спорт вищих досягнень”. 

26. Характеристика методів наочності у фізичному вихованні. 

27. Вкажіть мету фізичного виховання в Україні.  

28. Визначення поняття „система фізичного виховання”. 

29. Характеристика методів слова у фізичному вихованні. 

30. Вкажіть загально педагогічні завдання фізичного виховання. 

 

Теорія та технології оздоровчо-рекраційної рухової активності 

1. Визначення поняття «рекреація». 

 2. Основні завдання рекреації.  

3. Основні ознаки рекреації.  

4. Визначення поняття «фізичне здоров'я».  

5.  Визначення поняття «психічне здоров'я».  

6. Фактори, що формують здоров'я людини.  

7. Характеристика функціональних систем організму.  

8. Здоровий спосіб життя, його складові.  

9. Зв’язок рухової активності зі здоров’ям людини.  

10. Загартування організму, значення для здоров’я.  

11. Режим дня, його значення для здоров’я.  

12. Специфічні функції фізичних вправ.  

13. Відмінності фізичних вправ від побутових чи виробничих рухових дій.  
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14. Тренувальний ефект фізичних вправ.  

15. Характеристика оздоровчо-рекреативної фізичної культури.  

16. Фізичний стан людини, його характеристика.  

17. Фізична підготовленість, методи її визначення.  

18. Характеристика оздоровчих видів гімнастики.  

19. Класифікація оздоровчих фітнес-технологій. 

 20. Оздоровче значення аеробіки.  

21. Основні принципи побудови занять з аеробіки.  

22. Контроль інтенсивності в заняттях з аеробіки.  

23. Оздоровчий вплив аквафітнесу на організм людини. 

 24. Класифікація засобів аквафітнесу.  

25. Структура та зміст заняття з аквафітнесу.  

26. Характеристика поняття «SPA», «Wellness».  

27. Фітнес-програми аеробної спрямованості з використанням технічних 

пристроїв.  

28. Фітнес-програми, засновані на оздоровчих видах гімнастики.  

29. Особливості професійної діяльності фахівців з оздоровчого фітнесу.  

30. Класифікація програм сучасних технологій оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності.  

31. Дайте визначення методам опитування.  

32. Вкажіть, із яких частин складається анкета.   

33. Вкажіть, які є види питань і яку роль вони відіграють у розробленні анкет.   

34. Вкажіть, на чому базуються методи рухової активності.  

 35. Охарактеризуйте метод хронометражу.   

36. Вкажіть, як про ізводять розрахунок добових енерговитрат.  

37. Вкажіть, на чому базується метод пульсометрії і які його недоліки при 

визначенні добової рухової активності  

38. Вкажіть, як визначити норму маси тіла.  

39. Вкажіть, яку роль відіграє місце накопичення жирів як фактор ризику 

розвитку різноманітних захворювань.  

 40. Вкажіть, у чому виражаються результати фізичної рекреації.   

41. Вкажіть, що таке «фізичний стан».   

42. Вкажіть, чим відрізняється фізична рекреація від фізичної реабілітації.   

43. Вкажіть, що розуміють під поняттям «велнес».   

44. Вкажіть, що вкладають у зміст поняття «дозвілля сучасної людини».   

45. Вкажіть, як визначити вільний час людини.   

46. Вкажіть, який  з видів відпочинку є найбільш ефективним для людини.   

47.  Вкажіть,  що таке культурно-дозвільна діяльність. 

48.  Назвіть типи і види дозвілля.    



 10 

49. Вкажіть, які фактори впливають на вибір занять на дозвіллі.   

50.  Вкажіть, як впливає соціальний статус на вибір діяльності на дозвіллі.   

51.  Вкажіть, що називають пасивною і активною рекреацією.  

52. Назвіть елітарні й демократичні види фізичної рекреації.  

53. Вкажіть, як стимулювати заняття спеціально організованої рухової 

активності дорослого населення. 

54.  Поясніть значення терміну «спорт для всіх».   

55. Видові ознаки, завдання і зміст технологій оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності.   

56.Вкажіть, які види рухової активності є найбільш популярними у населення 

різних країн.  

57. Форми реалізації технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності.  

58. Назвіть види гіпокінезії та причини її виникнення.   

59. Технології створення та впровадження фітнес-програм серед населення.   

60. Назвіть, у чому полягає негативний вплив дефіциту рухової активності на 

організм людини.  

61. Приклади найбільш розповсюджених фітнес-програм аеробної спрямованості 

без технічних пристроїв.  

62. Назвіть, у чому полягає позитивний вплив рухової активності на організм 

людини.   

63.  Програма катання на роликових ковзанах.  

64.  Назвіть, у чому полягає ієрархія потреб людини.  

65. Фітнес-програми на кардіо-тренажерах. 

66. Охарактеризуйте поняття «мотивація». 

 

Фізична рекреація 

1. Потенціал, рекреаційна галузь, рекреаційна індустрія. Інфраструктура 

рекреаційної індустрії. 

2. Функції рекреації в суспільстві. 

3. Туризм як одна із форм рекреаційно-спортивної роботи. 

4. Визначення понять рекреаційні ресурси, рекреаційна діяльність, 

рекреаційний процес, рекреаційний регіон, рекреанти. Класифікація 

рекреаційних ресурсів. 

5. Стан та перспективи розвитку рекреаційно-оздоровчої роботи в Україні. 

6. Історія розвитку туризму. 

7. Історія розвитку рекреаційної діяльності за кордоном. 

8. Загальна характеристика розвитку рекреаційно-оздоровчої діяльності в 

Україні. 

9. Види туризму та їх класифікація. 
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10. Загальна характеристика закладів рекреаційно-оздоровчої діяльності. 

11. Фізичні вправи - основний засіб фізичної рекреації. 

12. Форми рекреаційного туризму. 

13. Загальна характеристика організацій, що управляють функціонуванням 

рекреаційно-оздоровчої діяльності. 

14. Вплив природних і гігієнічних чинників на ефективність занять фізичними 

вправами. 

15. Складові рекреаційних походів. 

16. Нормативно-правова база рекреаційно-туристичної діяльності. 

17. Методи фізичної рекреації. 

18. Рекреаційно-оздоровча діяльність у закладах відпочинку. 

19. Теорії походження рекреації. 

20. Рекреація як соціально-культурне явище, її різновиди. 

21. Основи лікувального туризму. 

22. Основні характеристики рекреації: предмет, завдання, форми , засоби. 

23. Концепції вільного часу як важливої категорії рекреації. 

24. Характеристика видів гімнастики і танців, які популярні серед студентської 

молоді. 

25. Класифікація рекреаційної діяльності. ЇЇ загальна характеристика. 

26. Педагогіка вільного часу. 

27. Особливості рекреаційно-оздоровчої діяльності у закладах відпочинку  

 

Теоретичні питання 

співбесіди для студентів, 

що поновлюються або переводяться на ІV курс 

 

Фітнес програми силової спрямованості 

1. Історія виникнення і розвитку аеробіки 

2. Структура і зміст заняття з аеробіки. 

3. Базові рухи на заняттях з аеробіки. 

4. Структура і зміст заняття з аеробіки. 

5. Хореографічні методи побудови  аеробної частини заняття. 

6. Музичний супровід на заняттях . 

7. Планування тренувального процесу. 

8. Проведення заняття з фітнесу. 

9. Стилі і методи керування групою. 

10. Особливості занять з різним контингентом. 

11. Функціональне тестування. 

12. Аеробні види оздоровчої аеробіки: класична аеробіка.  
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13. Танцювальна аеробіка. 

14. Степ-аеробіка. 

15. Аеробіка з елементами бойових мистецтв. 

16. Шейпінг. 

17. Відмінності шейпінгу від аеробіки. 

18. Відмінності шейпінгу від фітнесу. 

19. Характеристика обладнання, яке використовується на заняттях з ментального 

фітнесу. 

20. Структура заняття за системою Пілатеса. 

21. Характеристика напрямків силового фітнесу. 

22. Побудова занять з силового фітнесу з урахуванням типу тілобудови жінок. 

23. Побудова занять з силового фітнесу з урахуванням типу тілобудови 

чоловіків. 

24. Контроль ефективності занять з силового фітнесу. 

25. Характеристика методів розвитку сили. 

26. Стретчинг. 

27. Фітнес-йога. 

28. Фітнес аеробіка. 

29. Спортивна аеробіка. 

30. Колова аеробіка. 

31. Інтервальна аеробіка. 

32. Схема ідеального інтервального тренінгу. 

33. Класифікація сучасних видів аеробіки.  

34. Характеристика обладнання, яке використовується в аеробіці. 

35. Побудова занять з аеробіки (без використання додаткового обладнання). 

36. Побудова занять з аеробіки (з використанням додаткового обладнання). 

37. Техніка безпеки під час занять з аеробіки.  

38. Контроль інтенсивності в заняттях з аеробіки. 

39. Функціональний фітнес за віковими категоріями та статевими ознаками.  

40. Фітнес і здоров’я. 

41. Поняття про здоровий спосіб життя. 

42. Загальний фітнес. 

43. Фізична підготовка. 

44. Характеристика вправ фітнесу на тренажерах. 

45. Фітнес-дієта. 

46. Характеристика  програм аквааеробіки. 

47. Комплекси вправ аквааеробіки 

48. Аквафітнес. 

49. Засоби, методи і методика проведення занять з аквафітнесу.  
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  50. Показання і протипоказання для проведення занять з аквафітнесу та          

акваае 

51. Роуп-скіппінг. 

52. Характеристика обладнання, яке використовується на заняттях з роуп-

скіппінгу. 

53. Методичні особливості побудови занять з роуп-скіппінгу. 
 

54. Загальна характеристика бодібілдингу. 

55. Бодібілдинг. Складання індивідуальної тренувальної програми. 

56. Бодібілдинг. Особливості тренувальної програми для жінок. 
          

Легка атлетика та методика її викладання 

1. Історія виникнення та розвитку рухливих ігор у світі. 

 2. Етапи розвитку рухливих ігор на Україні. 

 3. Основні поняття про рекреаційні ігри. 

 4. Класифікація рухливих ігор. 

 5. Гігієнічне і оздоровче значення ігор. 

 6. Виховне значення рухливих ігор. 

 7. Навчальне значення рухливих ігор. 

 8. Анатомо-фізіологічні і психічні особливості учнів молодшого шкільного віку. 

 9. Характеристика Рекреаційні ігор для дітей молодшого шкільного віку. 

10.Анатомо-фізіологічні і психічні особливості вікового розвитку школярів 10-

15 років. 

 11.Характеристика рекреаційних-рухливих ігор для підлітків.  

12.Вікові особливості юнаків і дівчат старшого шкільного віку. 

13.Характеристика рекреаційних-рухливих ігор для юнаків і дівчат старшого 

шкільного віку. 

 14.Основні завдання керівника гри. 

 15.Підготовка до проведення гри. 

 16.Підготовка місця гри. 

 17.Підготовка інвентарю.  

18.Шикування гравців для  початку гри. 

 19.Написання конспекту уроку з рекреаційних-рухливих ігор.  

20.Основні завдання рекреаційних рухливих ігор. 

21.Педагогічні вимоги до організації та проведення рухливих ігор. 

 22. Розподіл часу уроку з рекреаційних рухливих ігор у молодших класах. 

 23. Рекомендовані рухливі ігри для учнів молодших класів.  

24. Розподіл часу уроку з рекреаційних рухливих ігор у класах середнього 

шкільного віку. 

 25. Рекомендовані рекреаційні рухливі ігри для учнів середніх класів.  
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26. Розподіл часу уроку з рекреаційних рухливих ігор у класах старшого 

шкільного віку. 

 27. Рекомендовані рекреаційні рухливі ігри для учнів старших класів. 

28. Функції гри в педагогічній практиці.  

29. Характеристика рухливої гри.  

30. Різниця рухливих ігор від спортивних.  

31. Методичні прийоми характерні для рухливої гри. 

32. Методичні настанови П.Ф.Лесгафта щодо проведення гри. 

33. Ігри, які розподіляються за видами рухів. 

34. Імітаційні ігри. 

35. Рухливі та національні ігри, які використовуються для виховання спритності. 

36. Рухливі та національні ігри, які можна використовувати для виховання сили. 

37. Рухливі ігри, які відповідають вихованню витривалості. 

38. Значення ігор-естафет. 

39. Різниця ігри хлопчиків і дівчаток. 

40. Значення ігр, які проводяться під час перерв. 

41. Значення ігр, які проводяться у групі продовженого дня. 

42. Ігри на святі. 

43. Ігри для занять у спортивних секціях. 

 

Психологія здоров’я та здорового способу життя 

1. Визначення поняття “здоров’я”. 

2. Історичні аспекти досліджень феномена “здоров’я”. 

3. Важливість розуміння досліджень феномена “здоров’я” у виживанні людства 

як біологічного виду. 

4. Систематизація інформації про існуючі загрози здоров’я людства. 

5. Міжнародний рух за збереження здоров’я. 

6.  Здоров’я як сукупність біологічних та соціальних чинників. 

7. Зміни функцій організму та його регуляторних систем внаслідок впливу 

зовнішніх чинників. 

8. Вплив умов та способу життя на стан  здоров’я населення (50%). 

9. Вплив екологічних чинників (20%) на стан  здоров’я населення. 

10. Вплив спадковості (10%) на стан  здоров’я населення. 

11. Загальне поняття про складові здоров’я (або сфери здоров’я): фізична, 

психічна, духовна, соціальна. 

12. Практичне значення методів групування індикаторів опитування населення 

при дослідженні феномена “здоров’я”. 

13. Сфера фізичного здоров’я (індивідуальні особливості анатомічної будови 

тіла, перебіг фізіологічних функцій організму в різних умовах спокою, руху, 
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довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем 

організму) 

14. Сфера психічного здоров’я, загальна характеристика (індивідуальні 

особливості психічних процесів і властивостей людини: збудженість, 

емоційність, чутливість). 

15. Складові психічного життя індивіда (потреби, інтереси, мотиви, стимули, 

установки цілі, уявлення, почуття). Особливості індивідуальних реакцій на 

однакові життєві ситуації, вірогідність стресів. 

16. Сфера духовного здоров’я, залежність від складових духовної культури 

людства: освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики. 

17. Параметри, що обумовлюють стан духовного здоров’я індивіда (свідомість, 

ментальність, життєва самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка 

реалізації власних здібностей тощо). 

18. Сфера соціального здоров’я. Стосунки індивіда із структурними одиницями 

соціуму (сім’я, організація, праця, відпочинок, побут, соціальний захист, 

охорона здоров’я, безпека існування тощо). 

19. Поняття передумов здоров’я (мир, дах над головою, соціальна 

справедливість, освіта,  харчування, прибуток, стабільна екосистема, сталі 

ресурси). 

20. Визначення здорового способу життя (все в людській діяльності, що 

стосується збереження і зміцнення здоров’я, все, що сприяє виконанню 

людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов життя -  

праці, відпочинку, побуту). 

21. Складові здорового способу життя: харчування, побут, умови праці, рухова 

активність. 

22. Роль медицини, гігієни, охорони здоров’я, екології, педагогіки, психології, 

соціології, фізичної культури, валеології у формуванні здорового способу життя. 

23. Поняття “охорона здоров’я” як система заходів, спрямованих на 

забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, 

оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимально 

біологічно можливій індивідуальній тривалості життя (стаття 3 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я 1992 р). 

24. Загальне поняття про здоровий спосіб життя, важливість для  загального 

здоров’я  індивіда. 

25. Складові (категорії) здорового способу життя, загальна характеристика 

(економічна, соціологічна, соціально-психологічна, соціально-економічна). 

26. Спосіб життя, його категорії. 

а) Категорія (складова) здорового способу життя: економічний (рівень життя). 

б) Категорія (складова) здорового способу життя: соціологічна (якість життя). 
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в) Категорія (складова) здорового способу життя: соціально-психологічна (стиль 

життя). 

г) Категорія (складова) здорового способу життя: соціально-економічна (устрій 

життя). 

27. Рівень культури. 

28. Здоров’я в ієрархії потреб. 

29. Мотивування (прагнення вилікуватися і бути здоровим). 

30. Зворотні зв’язки – вплив нездорового способу життя (алкоголь, 

тютюнопаління тощо). 

31. Настанова на довге життя. 

32. Навчання здоровому способу життя. 

33. Показники здорового способу життя: рухова активність, харчування, 

шкідливі звички. 

34.  Визначення поняття “ фізичне здоров’я”. 

35. Компоненти фізичного здоров’я (внутрішні фізіологічні системи та керуючі 

системи організму). 

36. Характеристика внутрішніх фізіологічних систем (ВФС) – дихальна, серцево-

судинна тощо. 

37. Характеристика керуючих систем організму (КСО) – нервова, імунна тощо. 

38. Засоби підвищення адаптаційних можливостей організму (фізичні вправи, 

загартовування тощо). 

39. Взаємозв’язок складових частин здоров’я. 

40. Стратегія формування здорового способу життя. 

41. Освіта та здоров’я. 

42.  Інформованість про здоров’я. 

43. Розвиток свідомості і активності осіб та громадян. 

44. Державна політика в розвитку та досягненні змін в організаційному 

забезпеченні діяльності з проблем здоров’я. 

45. Формування громадської політики здоров’я. 

46. Відстоювання прав на здоровий спосіб життя окремих осіб, соціальних груп, 

громад. 
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47. Співпраця різноманітних державних та громадських інституцій, установ, 

закладів, товариств, спілок, агенцій. 

48. Само- та взаємодопомога осіб, громад, груп. 

49. Алкоголізм. Визначення, фактори формування алкогольної залежності. 

Патогенез розвитку алкоголізму. Стадії розвитку алкоголізму. (компенсована, 

наркоманічна, термінальна, або декомпенсована) 

50.  Метод анкетування  та опитування населення щодо негативної тяги до 

вживання алкоголю. 

51.  Етапи розвитку алкоголізму (непитущі, питущі, п’яниці, алкоголіки). 

52. Фази розвитку алкоголізму (1-а – “напідпитку”; 2-а – сп’яніння часто, 

“провали пам’яті” поодинокі; 3-а – характерні” провали  пам’яті”, відмовитись 

від випивки вже не може; 4-а – спад опірності до алкоголю). 

53. Характерні ознаки алкоголізму (алкогольної  залежності): хворобливий 

потяг, ріст толерантності, втрата кількісного контролю, наявність синдрому 

відміни. 

54.  Ступені алкогольного сп’яніння: початковий, середній, важкий. 

55. Характеристика хронічного алкоголізму (алкогольна наркоманія): потяг, 

астенія, абстиненція тощо. 

56. Варіанти розвитку алкогольного психозу:  біла гарячка (характерні 

галюцинації) та алкогольне марення (переслідують нав’язливі думки). 

57. Залежність роботи нервової системи від концентрації алкоголю в крові 

людини: 0,04-0,05% - втрата контролю розумно міркувати; 0,1% - пригнічення 

головного мозку із  притупленням швидкості рухових реакцій, слухових та 

зорових аналізаторів; 0,2% - пробудження низинних інстинктів, агресивність; 

0,3% - алкогольне отупіння при збереженні свідомості; 0,4% - втрата свідомості, 

чутливість відсутня; 0,6 – 0,7% - можливість настання смерті. 

58. Вплив алкоголю на шлунково – кишковий тракт. 

59. Вплив алкоголю на периферійну  нервову систему та головний мозок. 

60. Ураження статевої функції у чоловіків,  що страждають на алкоголізм. 

61. Вплив алкоголізму на сімейне життя. 

62. Алкоголь і материнство. 

63. Вплив алкоголю на організм дитини. 

64. Законодавство України  про  заходи боротьби з алкоголізмом. 
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65. Шляхи подолання алкогольної залежності, лікування та профілактика. 

66. Історія розвитку тютюнопаління, розповсюдження. 

67. Методи опитування та тестування осіб, що зловживають тютюнопалінням. 

68. Складові тютюнового диму, загальна характеристика. Нікотин, 

безпосередній  вплив  - первинна реакція на організм людини( нудота, 

запаморочення, головний біль, шум в голові, прискорене серцебиття, загальна 

слабкість, блювання, тремтіння рук тощо). 

69. Вплив тютюнового диму на органи дихання. 

70. Вплив тютюнового диму на органи  травлення та шкіру. 

71. Вплив тютюнового диму на серцево – судинну систему. 

72. Вплив тютюнового диму на периферійну та центральну нервову системи. 

73. Тютюнопаління і репродуктивна функція організму. 

74. Тютюнопаління і вагітність. 

75. Зв’язок тютюнопаління з онкологічними захворюваннями.  

76. Пасивне тютюнопаління, медична та соціальна небезпека. 

77. Вплив тютюнопаління на  організм дитини. 

78. Тютюнопаління і порушення імунітету, зміни кісткової маси. 

79. Характеристика абстинентного синдрому (синдрому відміни) при 

тютюнопалінні: роздратованість, підвищена збудливість, порушення 

концентрації уваги, зниження працездатності, відчуття постійного голоду, 

порушення сну. 

80. Стадії нікотинової залежності( 1-а –до 5 цигарок, незначні зміни ЦНС; 2-а – 

від 5 до 15 цигарок, елементи фізичної залежності; 3-а –  від 1 до 1,5 пачки, 

виражений токсичний вплив, залежність.  

81. Вплив сім’ї на формування шкідливих звичок у дітей (стиль та спосіб життя, 

психоемоційний мікроклімат, характер стосунків між батьками та між батьками і 

дитиною, матеріальне забезпечення в родині, побутові труднощі тощо). 

82. Значення впливу “позадомашнього” оточення  при вживанні  тютюнопаління 

дитиною (бажання бути “як всі”, реклама,  вільність продажу тощо). 

83. Шляхи подолання звички тютюнопаління, значення “самозобов’язання”. 

Медичний та психологічний супровід. 
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84. Лікування, профілактика виникнення залежності від тютюнопаління. 

Значення усвідомлення переваг припинення  зловживання тютюнопалінням (с.20 

лекц). 

85. Міжнародний рух проти тютюнопаління. 

86. Історичні аспекти виникнення та розповсюдження наркоманії. Фактори, що 

сприяють (спонукають) до приймання наркотиків  (оточення, молодіжна мода, 

некритичне мислення, “неблагополучна обстановка в родині”, відсутність знань 

про наслідки вживання наркотиків, власне неуцтво тощо). 

87. Тестування населення з метою виявлення скритої наркотичної залежності. 

88. Класифікація наркотиків:седативні (опіум, морфій, героїн, кодеїн, кокаїн), 

галюциногени (коноплі = айс, гашиш, мескалін кактусовий, марихуана, 

мускатний горіх, ЛСД, псилоцибін), синтетичні (алкоголь, бензин, ефір, 

хлороформ, “крокодил”), снодійні (хлорал, барбітурати, сульфорол, кава-кава 

тощо), психодиліки (бетель, тютюн, амфетамін, кофеїн). 

89. Стадії розвитку наркоманії: стадія психічної залежності (бажання покращити 

настрій та загальне самопочуття, наростання доз в 2-3 рази), стадія фізичної 

залежності (порушення фізіологічних функцій з формуванням абстинентного 

синдрому - введення наркотику частішає до 2 разів в день), стадія деградації 

особистості (втрата інтелекту, постійна потреба в наркотиках). 

90. Стадії формування психічного та фізичного звикання: 1-а – пробна; 2-а – 

соціальна (бажання піддатися спокусі); 3-а – звикання;  4-а – стійка наркоманія; 

5-а – повна та абсолютна залежність. 

 

Теоретичні питання співбесіди для студентів, 

що поновлюються або переводяться на ОС «Магістр» 

 

1. Історичні передумови виникнення системи фізичного виховання у ЗВО. 

2. Соціальне значення фізичної культури у житті сучасної людини. 

3. Роль державних та громадських організацій у системі управління  фізичним 

вихованням. 

4. Система навчальної та позанавчальної роботи з фізичного виховання.  

5. Суть здорового способу життя 

6. Фізична культура у забезпеченні здорового способу життя  

7. Система фізичного виховання у ПТНЗ. 

8. Роль ППФП у професійному довголітті людини. 

9. Посадові обов’язки педагогічного колективу ПТНЗ. 

10. Система фізичного виховання у ЗВО І-ІІ р.а. 
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11. Посадові обов’язки педагогічного колективу ЗВО І-ІІ р.а. 

12. Система фізичного виховання у ЗВО ІІІ-ІV р.а. 

13. Посадові обов’язки педагогічного колективу ЗВО ІІІ-ІV р.а. 

14. Спортивний клуб. 

15. Адміністрація вищого навчального закладу. 

16. Кафедра фізичного виховання 

17. Фізкультурно-спортивний актив ЗВО. 

18.Фізкультурно-оздоровчі заходи. 

19. Спортивно-масові заходи. 

20. Туристсько-краєзнавча діяльність. 

21. Самостійні заняття студентів. 

22. Загальний план роботи по фізичному вихованню. 

23. Річний план-графік (тематичний) навчального процесу по фізичному 

вихованню. 

24. Календарний план на рік. 

25. План-конспект уроку. 

26. Загальний план роботи по фізичному вихованню. 

27. Річний план-графік навчального процесу по фізичному вихованню. 

28. Робоча навчальна програма (тематичний) план на рік. 

29. Загальний план роботи секції. 

30. Робоча навчальна програма на рік. 

31. Річний план-графік навчально-тренувального процесу у спортивній секції. 

32. Значення і завдання фізичного виховання студентів 

33. Зміст програми фізичного виховання студентів 

34. Вікові особливості контингенту тих, що навчаються у вузі 

35. Методичні основи фізичного виховання у вузі 

36. Особливості методики занять по фізичному вихованню в різних учбових 

відділеннях 

37. Методика занять із студентами, що мають відхилення в стані здоров'я, по 

адаптивній фізичній культурі. 

38. Характеристика особистісного та діяльнісного компонентів. Предметність 

діяльності. Навчальне співробітництво. Педагогіка співробітництва. Фази 

прилучення до діяльності. 
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 Методи контролю і оцінювання досягнень студентів під час cпівбесіди 

 

Оцінювання студентів, що поновлюються або переводяться , вступають для 

здобуття другої вищої освіти та на паралельне навчання, на підставі отриманих 

балів за відповіді на поставлені запитання (не менше трьох запитань). На основі 

відповідей виставляється бальна оцінка  від 0 до 100 балів. Прохідний бал – 25 

балів.  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за відповідь  

нараховується за умови повного, аргументованого викладу матеріалу, якщо 

студент показав знання з основних досліджень психолого-педагогічної 

проблематики, доказово висвітлює власне бачення педагогічної проблеми. Під час 

відповіді виявлені вміння аналізувати, узагальнювати та оцінювати інформацію.  

Оцінювання знань студентів, що поновлюються або переводяться, 

вступають для здобуття другої вищої освіти та на паралельне навчання 

відбувається за такою шкалою: 

1. Фахова співбесіда – за 100-бальною шкалою: 

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

 

зараховано 

90-100 

56-89 

25-55 

не зараховано 0-24 

 

У таблиці наведено особливості рейтингового оцінювання студентів під час 

співбесіди. 

Шкала оцінювання  

Рівні 

готовності 

(бали) 

Змістова характеристика 

 

Високий 

рівень 

 

100-90 

 

студент відповів на всі запитання в повному обсязі, має 

системні глибокі знання сучасних психолого-педагогічних 

проблем, аргументовано використовує їх для виконання 

практичних завдань, повністю відповідає на запитання. 

Студент уміє самостійно аналізувати, узагальнювати, 

оцінювати опанований матеріал, приймати рішення, виявляти 

і відстоювати особисту позицію. Апелює до сучасних 

наукових досліджень. 

Достатній 

рівень 

 

89-56 

студент відповів на всі запитання в повному обсязі, знає 

суттєві ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити 

основні закономірності, самостійно застосувати знання в 

стандартних ситуаціях. Володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням, класифікацією, 
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порівняннями), вміє робити висновки. Самостійно виправляти 

допущені помилки. Відповідь абітурієнта повна, вірна, 

логічна, обґрунтована, але їй бракує власних суджень.  

Низький 

рівень 

(не склав) 

 

25-55 

студент  знає педагогічні терміни, але не розуміє; відповіді 

фрагментарні,  припущено багато помилок. Погано 

орієнтується в галузі сучасних наукових досліджень, 

невпевнено вміє обґрунтовувати думку, вирішувати, на основі 

попередньо набутих знань, прості педагогічні завдання. 

Не 

зараховано 

 0-24 

відповідь студента поверхова, непослідовна, висновки 

відсутні. У відповіді студент робить суттєві помилки при 

застосуванні базових  термінів педагогіки, не враховує вікові 

та індивідуальні особливості дітей. Спостерігається 

безініціативність. 
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з дисципліни «Характеристика сфери фізичного виховання» 

1. Жданова О.М. Управління фізичною культурою: Навчальний посібник для 

фізкультурних вузів. – Львів: Фенікс, 2000. – 28 с.  

2. Закон України ―Про фізичну культуру і спорт‖. – К., 1994. – 22с.  

3. Закон України ―Про внесення змін до Закону України‖ ―Про фізичну 
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6. Цільова комплексна програма ―Фізичне виховання – здоров’я нації. – К., 1998. 

- 48c.  



 24 

7. Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в 

Україні // Державний комітет з фізичної культури і спорту України. – К., 1998. – 

20 с.  
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9. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации. – М. : Физкультура, 
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11. Гуськов С.И. Спортивный маркетинг. – К. :Олимпийская литература, 1996. – 

296 с.  

з дисципліни «Історія спортивного та олімпійського руху» 

1. Платонов В.М., Гуськов СИ., Юшко Б.Н., Лынець М.М. Профессиональный 

спорт. - К.: Олімпійська література, 2000. - 487 с. 

2. Платонов В.Н., Гуськов СИ. Олимпийский спорт: Учебник (в 2 кн.). - К.: 

Олимпийская литература, 1994. - 496 с. 

3. Энциклопедия Олимпийского спорта: В 5 т. / Под общ. ред. В.Н.Платонова. - 
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відповідях. – К.: Олімпійська  література, 2009. – 400с.: іл. 

 

з дисципліни «Спортивні ігри та методика їх викладання» 

1.Кулаков Ю. Є.  Спортивні ігри (організація та методика викладання на 

факультеті фізичної культури ) : Навчальний посібник . – Миколаїв,1997.- 194 с. 

 2.Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения. Ю. Д. Железняк, Ю. 

М. Портнов., - М., 2004. – 518 с. 

3.Волейбол. Підручник для студентів інститутів фізичної культури. Під редакцією 

Клещева Ю. В. та інших. М. ФіС, 1985 р. 

4.Волейбол. Правила змагань з волейболу. 2002 р. 

5.Піменов М. П. Волейбол. Спеціальні вправи. Київ, 1991 р. 

6.Фурманов А. Г. Волейбол у школі. Київ., Р. ш., 1987 р. 

7.Демчишин А. А. Волейбол – гра для всіх. – К., Здоров’я, 1986. -101 с. 
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11.Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. – М., 1980. 
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3. Бальсевич В. К. Физическая культура для всех и для каждого / В. К. 

Бальсевич. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.   4. Бар-Ор О. 

Двигательная активность и здоровье детей: от физиологических основ до 

практического применения / О.Бар-Ор, Т.Роуланд. – К.: Олімпійська 

література, 2009. – 530 с.    
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учебник для педвузов. / М.Н.Жуков.  - М.: Академия, 2000.  
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культура здоров'я у сучасному суспільстві: Зб. наук. праць. – У 3-х т. – Луцьк: 

РВВ "Вежа" Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2008. 

– Т. 2. – С. 116-120.   13. Иващенко Л. Я. Программирование занятий 

оздоровительным фитнесом / Л.Я.Иващенко, А.Л.Благий, Ю.А.Усачев. – К. : 

Наук. світ, 2008. – 198 с.   
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14. Казин Э. М. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в 

общую и прикладную валеологию / Э. М. Казин, Н. Г. Блинова, Н. А. 

Литвинова. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.    

15. Москаленко Н. В. Рухова активність дітей молодшого шкільного віку 

/Н.В.Москаленко, О.О.Власик // Концепція розвитку галузі фізичного 

виховання і спорту в Україні: Зб. наук. праць. – Частина ІІ. – Рівне: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2003. – С. 64-68.     

16. Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія 

/Н.В.Москаленко. – Дніпропетровськ: Інновація, 2007. – 252 с.    17. 

Мотылянская Р. Е. Двигательная активность – важное условие здорового 

образа жизни / Р.Е.Мотылянская, Э.Я.Каплан, В.К.Велитченко // Теория и 

практика физической культуры. – 1990. – № 1. – С. 14-22.   18. Назаренко Л.Д. 

Оздоровительные основы физических упражнений: Практическое пособие / 

Л.Д.Назаренко. – М.: Владос, 2003. – 240 с.    19. Орешкин Ю.А. К здоровью 

через физкультуру / Ю.А.Орешкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 

1990. – 176 с.   20. Оржеховська В.М. Здоровий спосіб життя як пріоритетна 

цінність у вихованні дітей і підлітків / В. М. Оржеховська // Формування, 

збереження і зміцнення здоров'я підростаючого покоління як обов'язковий 

компонент соціальної освіти. – Дніпропетровськ, 1997. – С. 35-43.    

21. Пирогова Е. А. Влияние упражнений на работоспособность и здоровье 

человека / Е.А. Пирогова, Л.Я.Иващенко, Н.П.Страпко. – К.: Здоров'я, 1986. – 

152 с.   

22. Рибковський А. Г. Системна організація рухової активності людини /А.Г. 

Рибковський, С. М. Канішевський. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – 436 с.     

23. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду: пособ. для 

педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и 

колледжей / М.А.Рунова. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. – 256 с.    

24. Рябуха О. І. Вчення про здоров'я / О.І.Рябуха. – Львів: Ліга-Прес, 2001. – 

112 с.   25. Товт В.А. Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності: навч. посіб. для викладачів і студентів / В.А.Товт, І.І.Маріонда, 

Е.М.Сивохоп, В.Я.Сусла. – Ужгород: «Говерла». 2015. – 88 с. 26. Старостина 

А. В. Физическая культура – средство самооздоровления детей 

/А.В.Старостина, М.В.Канин, В.Ю.Кисельников // Физическая культура в 

школе. – 2008. – № 5. – С. 28.   

27. Сухарев А.Г. Двигательная активность и здоровье подрастающего 

поколения / А.Г.Сухарев. – М.: Знание, 1976. – 64 с.    

28. Физическая активность и здоровье в Европе: аргументы в пользу действий. 

– Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2007. – 45 с. 29. Юрченко 

Ю. Рухова активність як чинник, що визначає здоров'я людини / Ю. Юрченко // 
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Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та 

спорту. – Вип. 10. – Львів: НВФ "Українські технології", 2006. – Т. 3. – Розділ 

3.1. – С. 57-62.  

 

з дисципліни «Фізична рекреація» 

1. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. - К. : 

Олімпійська література, 2010. - 248 с.  

2. Фізична рекреація: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і 

спорту /Є.Н.Приступа, О.М.Жданова, М.М.Линець та ін. ; за наук. ред. 

Є.Н.Приступи. – Дрогобич: Коло, 2010. – 448 c. 

 3. Хоули Эдвард Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнесса / 

Эдвард Т. Хоули, Б. Дон Френкс. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 376 с.  

 4. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : підр. для студ. 

ВНЗ фіз.. виховання і спорту /Б.М.Шиян – Т. : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 

Ч. 1. – 272 с. 

 

з дисципліни ««Фітнес програми силової спрямованості»» 

  Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий атлетизм : навчальний посібник/ О. Ю. 

Дмитрук. - Київ : Альтерпрес, 2008. – 288 с. 

1. Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика / М. В. Дутчак. – 

К.: Олімпійська література, 2009. – 279 с. 

3. Жуков М. Н. Подвижные игры: Учебник для педвузов. / Жуков М. Н. - М.: 

Академия, 2000. 

4. Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / Л. 

Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. – К. : Наук. світ, 

2008. – 198 с. 

5. Килимистий С.М. Анімація в атлетизме: Навч. посібник / С. М. 

Килимистий. – К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с. 

 

з дисципліни «Легка атлетика та методика її викладання» 
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