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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Формою вступних випробувань на освітній ступінь магістра спеціальності 017 

Фізична культура і спорт є тестові завдання, які складаються у письмовій формі. 

Програма вступних випробувань побудована на основі питань з фахових навчальних 

дисциплін, що входять до програми підготовки студентів освітнього ступеня 

«бакалавр» і забезпечують основу теоретичної та практичної підготовки до 

виконання кваліфікаційних обов'язків магістра з фізичного виховання та спорту. 

Вступний екзамен проводиться за тестовими завданнями (30 тестів) у 

письмовій формі впродовж 2-х годин. 

Структура тестових завдань включає: 

1. Виконання тестового завдання (30 завдань) з педагогіки фізичного виховання, 

теорії і методики фізичного виховання, основ теорії і методики спортивного 

тренування. 

2. Розкриття теоретичного питання з дисципліни технологія та види спорту для 

всіх. 

3. Розкриття  теоретичне питання з теорії і методики фізичного виховання. 

 

Вступний екзамен є формою визначення ступеня готовності абітурієнтів, які 

мають базову вищу освіту за освітнім ступенем «бакалавр». Аналіз отриманих 

результатів під час екзамену дозволяє визначити досягнення і з'ясувати недоліки у 

підготовці фахівців з метою наступного зарахування на навчання за програмою 

підготовки на ОС «Магістр». Час, що відводиться для  проведення екзамену, складає 

1,5 години.  

Пакет екзаменаційних матеріалів містить 3 варіанти завдань, кожен з яких 

включає 30 тестів, розділених на блоки за рівнем складності: 
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2. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ФАХОВИЙ ІСПИТ 

 

 Педагогіка фізичного виховання 

 

1. Чинники, які зумовили виникнення і розвиток фізичної культури. 

2. До специфічних принципів фізичного виховання відносяться. 

3. Факторами, які впливають на розвиток силових здібностей школярів. 

4. Найбільші темпи приросту відносної сили різних груп м'язів у молодшому 

шкільному віці. 

5. У 6-7 років тренувальний ефект забезпечують вправи, які дають ЧСС. 

6. Вправи з обтяженням. 

7. На вашу думку, якщо дати школярам після метання малого м’яча метання гранати. 

8. Завдання, рішення яких забезпечується протягом ряду уроків. 

9. Максимальна кількість дітей, яка може знаходитися у воді під час купання в 

дитячому таборі. 

10. Формування морально-вольових рис. 

11. Яка частина уроку служить для організації учнів до наступних дій - готує 

організм до виконання інтенсивної м’язової діяльності. 

12. Вправи з обтяженням, у тому числі на тренажерах. 

13. Основні форми занять в дитячому садку.: 

14. Метод, при якому передбачається розподіл класу на групи, в яких школярі 

виконують вправи одночасно. 

15. Типи складної рухової реакції. 

16. Зміст предмета «Фізична культура» в школі. 

17. Планування навчального процессу. 

18. Широке використання зорових образів, відчувань сприймань. 

19. Ретельна підготовка вчителя до уроків. 

20. Способи перевірки домашніх завдань. 

21. В системі оздоровчої фізичної культури виділяють яки наступні основні напрями. 

22. Під формою занять у фізичному вихованні розуміють. 

23. Діяльність вчителя фізичної культури здійснюється за наступними рівнями 

ефективності. 

25. Методами навчання руховим діям. 

 

 Теорія і методика фізичного виховання 

 

1.Технологія виховної діяльності педагога з фізичної культури. 

2. Основними критеріями для включення учнів в спеціальну медичну групу.  

3. Фактори, які обумовлюють вимоїн до професійно-прикладної фізичної підготовки. 

4. Основні форми фізичної культури, які може використовувати людина у побуті. 
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5. Типи документів планування вчителя фізичної культури. 

6. Ергометричні і метаболічні показники фізичної працездатності у дорослих людей 

30-39 років. 

7. Здатність до якого виду гальмування забезпечує можливість оволодіння 

складними фізичними вправами. 

8. Синтез якого гормону запобігає дегідратації під час виконання фізичного 

навантаження. 

9. До параметрів фізичної підготовленості відносяться. 

10. Який метод застосовується для придання навчанню емоційного окрасу. 

11. Форми занять з професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. 

12. Результатом фізичної підготовки. 

13. Критерії оцінки ефективності техніки фізичних вправ. 

14. До спеціальної медичної групи відносяться учні. 

15. Підлітки з прискоренням фізичного та статевого розвитку називаються. 

16. На фоні втоми показники гнучкості.  

17. Фізичні вправи. 
 

 Основи теорії і методики спортивного тренування 

 

1. Методами виховання фізичних якостей. 

2. Рухове уміння. 

3. Формування рухової навички відбувається відповідно до низки законів. 

4. Методи розвитку швидкості. 

5. Розвиток загальної витривалості здійснюється при ЧСС. 

6. У 3-4 річному віці який тренувальний ефект забезпечують вправи ЧСС. 

7. Відповідно до природних можливостей організму людям до 50 років слід 

виконувати фізичні навантаження помірно розвивального характеру. 

 8 . Тривала їзда на велосипеді відноситься. 

9. Ефект від фізичних вправ виникає у спортсмена через декілька годин після їх 

виконання. 

10. Виміром гнучкості. 

11. Метод спостереження. 

12. В яку групу входить вид спорту фігурне катання, виходячи з вимог спортивної 

техніки. 

13. Відношення використання дзеркала. 

14. Втомлення м’язово-нервового аппарату. 

15. Яки використовуются методи для розвитку координаційних здібностей у 

фізичному вихованні і спорті.  

16.Волейбол.  

17. Форми підвищення навантажень. 

18. Види спорту, пов’язані з роботою на місцевості. 
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19. Перша фаза формування навички. 

 

 

 Технологія 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 всіх». 

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. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ НА 

ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ 

В основі оцінювання письмових відповідей лежить накопичення балів за 

виконання 30 тестових завдань:  

1. Виконання тестів – 60 балів (по 2 бали за кожну правильну відповідь); 

2. Розкриття теоретичного питання з технології та видів спорту для всіх– 80 

балів;  

3. Розкриття  теоретичного питання з теорії та методики фізичного виховання – 

60 балів. 

Максимальну кількість балів, яку може набрати вступник на фаховому 

вступному випробуванні – 200 балів. Прохідний бал – 100. 

 

                           Критерії оцінювання відповіді на друге теоретичне питання 

(технологія та види спорту для всіх) 

Відповідь на питання оцінюється 80 балами, якщо відповідатиме таким вимогам: 

1. Розгорнутий, повний, логічний  виклад змісту зазначеного в тестовому 

завданні. 

2. Повне розкриття змісту усіх базових понять. 

3. Глибоке розуміння теоретичного змісту питання із посиланням на 

першоджерела, ґрунтовне пояснення  його прикладного значення.  

4. Має місце порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів. 

5. Мають місце узагальнення викладеного матеріалу, чіткі змістовні висновки. 

Відповідь на питання оцінюється 70 балами, якщо: 

1. Зміст питання загалом розкритий, проте мають місце деякі теоретичні 

неточності, порушення логіки викладу матеріалу. 

2. Схарактеризовано не усі базові поняття. 

3. Не глибоке розуміння теоретичного змісту питання, поверхове знання 

першоджерел, не ґрунтовне пояснення його прикладного значення. 
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4. Порівняльний аналіз не змістовний або відсутній. 

5. Висновки не узагальнюють у повній мірі зміст викладеного матеріалу. 

Відповідь на питання оцінюється 60 балами, якщо: 

1. Зміст питання загалом розкритий, проте мають місце помилки у розкритті 

його сутті,  відсутня логіка подання матеріалу. 

2. Не схарактеризовано більшість базових понять. 

3. Поверхове розуміння теоретичного змісту питання, не  знання першоджерел, 

не розуміння його прикладного значення. 

4. Порівняльний аналіз  відсутній. 

5. Висновки  не чіткі. 

Відповідь на питання оцінюється 50 балами, якщо: 

1. Зміст питання загалом розкритий, проте мають місце грубі  помилки у 

розкритті його суті,  відсутня логіка подання матеріалу. 

2. Схарактеризовано не більше одного  базового поняття. 

3. Слабке розуміння теоретичного змісту питання, незнання першоджерел, не 

розуміння його прикладного значення. 

4. Порівняльний аналіз  відсутній. 

5. Висновки  не чіткі. 

 

Відповідь на питання оцінюється 0 балами, якщо: 

1. Зміст питання не  розкрито. 

2. Базові поняття не схарактеризовані.  

3. Відсутнє  розуміння теоретичного змісту питання та   знання першоджерел. 

4. Порівняльний аналіз  відсутній. 

5. Висновки  відсутні. 
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Критерії оцінювання відповіді на третє теоретичне питання 

(з теорії та методики фізичного виховання) 

Студент отримує 60 балів, якщо  змістовно й логічно розкриває питання, 

робить ґрунтовні  висновки. При цьому враховує: сучасні наукові дослідження, 

особливості дітей кожної вікової групи, висвітлюючи форми і методи організації 

педагогічного процесу, демонструє знання педагогічних принципів. Демонструє 

власне бачення розв’язання педагогічної проблеми.  

Студент отримує 50 балів, якщо логічно будує відповідь на запитання, робить 

змістовні висновки. При цьому спирається на дані сучасних наукових досліджень, 

загально дидактичні та методичні принципи, обираючи форми і методи організації 

педагогічного процесу, дотримується принципів індивідуалізації, гуманізації. У 

відповіді бракує власних суджень. 

Студент отримує 40 балів, якщо відповідь неповна, з порушенням логіки 

викладу матеріалу, висновки несуттєві. У відповіді студент спирається на традиційні 

методики, без урахування сучасних наукових здобутків, припускається помилок. 

При виконанні завдання спостерігається схематичність, репродуктивність у доборі 

форм та методів організації педагогічного процесу. 

Студент отримує 30 балів, якщо відповідь поверхова, непослідовна, висновки 

відсутні. У відповіді студент робить суттєві помилки при застосуванні традиційних 

методик, не враховує основні дидактичні принципи навчання. Спостерігаються 

численні помилки при описуванні форм та методів організації педагогічного 

процесу. 

Студент отримує 0 балів, якщо відповідь за змістом не розкриває питання або 

відповідь відсутня. 
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Критерії оцінювання  вступних випробувань для вступу на спеціальності 

ОС «Магістр» 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за багатобальною 

(200) шкалою 

відмінно 180 - 200 

добре 140 - 179 

задовільно 100 - 139 

незадовільно 0 - 99 

 

4. ПИТАННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ СПІВБЕСІДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

(ПРИ ПЕРЕХРЕСНОМУ ВСТУПІ ДО МАГІСТРАТУРИ) 

 
4.1. Призначення кваліфікаційної співбесіди та критерії оцінювання 

 

На спеціальність 017  Фізична культура і спорт відкритий перехресний вступ 

до магістратури (вступ на базі диплома, здобутого за іншою спеціальністю). 

Кваліфікаційна співбесіда проводиться перед вступним фаховим іспитом для 

виявлення мінімального рівня обізнаності абітурієнта зі змістом спеціальності 

(професії). 

В програму кваліфікаційної співбесіди включено питання дисциплін циклів 

фундаментальної та професійної підготовки: “Теорія і методика фізичного 

виховання”, “Технології та види спорту для всіх”, “Основи теорії і методики 

спортивного тренування” 

Кваліфікаційна співбесіда оцінюється за шкалою «склав – не склав». 

 

Оцінка «склав» виставляється у наступних випадках: 

- повна, вірна та грунтовна відповідь на запитання, теоретично правильний і 

логічно обгрунтований виклад матеріалу, при якому абітурієнт повно і глибоко 

використав відомі йому фактичні знання, виявив здібність аналізувати та робити 

висновки і узагальнення з чіткім їх формуванням; 

- правильна і обгрунтована відповідь, з якої видно, що абітурієнт розуміє 

теоретичний матеріал, його повноту, глибину, системність, але допускає при цьому 

деякі несуттєві неточності; 

- правильна, проте не обгрунтована відповідь, з якої видно, що абітурієнт 

розуміє теоретичний матеріал, його повноту, глибину, системність, але допускає 

суттєві неточності; 
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- неповна відповідь на запитання або така, що не містить аналізу фактичного 

матеріалу, необхідних узагальнень і висновків, і свідчить про те, що знання 

абітурієнта мають дещо розрізнений, фрагментарний характер. 

-  

Оцінка «не склав» виставляється за неправильну відповідь, яка не відповідає 

змісту програмного матеріалу і свідчить про нерозуміння вступником його основних 

положень.  

 

 

4.2. ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 ФІЗИЧНА 

КУЛЬТУРА І СПОРТ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА ОС МАГІСТРА 

 

ПИТАННЯ ДО КУРСУ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ» 

 

1. Теорія і методика фізичного виховання як наукова та навчальна дисципліна 

та її місце в системі наукових знань. Структура навчальної дисципліни „Теорія і 

методика фізичного виховання”. Методи дослідження в ТіМФВ.  

2. Визначення поняття „Фізична культура”. Діяльнісні, результативні та 

матеріально- ціннісні аспекти фізичної культури.  

3. Характеристика поняття „Фізичне виховання”. Мета і завдання фізичного 

виховання. Основні напрямки фізичного виховання. Роль і значення фізичного 

виховання в сучасному суспільстві.  

4. Характеристика поняття „Фізичний розвиток”. Фактори, що обумовлюють 

параметри фізичного розвитку людини.  

5. Визначення поняття „Здоров’я” і „Здоровий спосіб життя”. Чинники, що 

впливають на стан здоров’я людини.  

6. Характеристика понять „фізична підготовка”, „фізична підготовленість” та 

„фізична працездатність”.  

7. Спорт в системі соціальних явищ, визначення понять „масовий спорт” та 

„спорт вищих досягнень”.  

8. Визначення поняття „система фізичного виховання”. Основні напрямки 

системи фізичного виховання.  

9. Характеристика ідеологічних та науково-методичних основ системи 

фізичного виховання.  

10. Характеристика програмно-нормативних та організаційних основ системи 

фізичного виховання.  

11. Принципи фізичного виховання: визначення поняття, групи принципів, їх 

значення у сфері фізичного виховання.  

12. Характеристика загальних принципів фізичного виховання.  

13. Характеристика дидактичних (методичних) принципів фізичного 

виховання.  

14. Характеристика специфічних принципів фізичного виховання.  
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15. Поняття про засоби фізичного виховання (основні, допоміжні). 

Характеристика фізичної вправи як основного засобу фізичного виховання. 

Класифікація фізичних вправ.  

16. Характеристика оздоровчих сил природи та гігієнічних чинників як засобів 

фізичного виховання.  

17. Характеристика техніки фізичної вправи.  

18. Кінематичні характеристики техніки фізичних вправ.  

19. Ритмічні та динамічні (силові) характеристики техніки фізичних вправ.  

20. Базові поняття: „метод”, „методика”, „методичний прийом”. Сучасні 

підходи до класифікації методів, що застосовуються у фізичному вихованні.  

21. Характеристика методів демонстрації (наочності) у фізичному вихованні 

22. Характеристика методів використання слова у фізичному вихованні.  

23. Характеристика практичних методів фізичного виховання.  

24. Характеристика методів навчання рухових дій.  

25. Характеристика методів закріпленя й удосконалення рухових дій.  

26. Характеристика методів тренування (строгорегламентованої вправи).  

27. Характеристика методів безперервної вправи.  

28. Характеристика методів інтервальної вправи.  

29. Характеристика методів комбінованої вправи.  

30. Особливості використання ігрового та змагального методів.  

 

Література:  

1. Вацеба О. Нариси з історії спортивного руху в Західній Україні. —  Івано- 

Франківськ: «Лілея-НВ», 1997. 

2. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне   

виховання і спорт»: Навч. посібник — Х.: ОВС, 2004. — 176 с. 

3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник  для  

институтов физической культуры. — М.: Физкультура и спорт,  1991. — 544  с. 

4. Теория и методика физического воспитания. Общие основы теории и  

методики физического воспитания: Учебник в 2-х томах / Под редакцией  Т.Ю. 

Круцевич. — Том 1. — К.: Олимпийская литература, 2003. — 423 с. 

5. Філь С.М., Худолій О.М., Малка Г.В. Історія фізичної культури: Навч.   

посібник. — Х.: ОВС, 2003. — 160 с. 

6. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина                  

Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2001. — 272 с. 
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ПИТАННЯ ДО КУРСУ «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 всіх». 

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».  

23. Спортивне досягнення і визначальні його чинники. 

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

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

естетична, економічна, прикладна і ін.). 

26. Етичні і спеціальні правила спортивного змагання. 

27. Способи об'єктивного виявлення переможця і оцінки досягнення. 

28. Функції спортивних змагань. 

29. Способи проведення спортивних змагань. 

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

      31. Спонукальні початки спортивної діяльності. 
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Література:  

7. Вильчковский Э. С. Физическое воспитание школьников / Э. С. Вильчковский. 

– М.: Логос, 2002. – 168 с. 

8. Кругляк О. Я. Рухливі ігри та естафети в школі: Методичний посібник / О. Я. 

Кругляк. – Тернопіль: "Підручники та Посібники", 2002. – 80 с. 

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

Навчальний посібник / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К.: Олімпійська 

література, 2010. – 248 с. 

10. Оптимальная двигательная активность: Учебно-методическое пособие для 

вузов / Сост.: И. В. Рубцова, Т. В. Кубышкина, Е. В. Алаторцева, Я. В. 

Готовцева. – Воронеж, 2007. 

11. Тимошенко О. В. Основи теорії та методики викладання спортивних і 

рухливих ігор: Навчально-методичний посібник / О. В. Тимошенко, Р. М. 

Мішаровський, В. Я. Махов. – К.: Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, 2003. – 

213 с. 

12. Фізична рекреація: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів фізичного виховання і спорту / Є. Н. Приступа, О. М. Жданова, О. М. 

Линець та інші; за наук. ред. Є. Н. Приступи. – Дрогобич: Коло, 2010. – 243 с. 

13. Чешихина В. В. Физическая культура и здоровый образ жизни студенческой 

молодежи: Учебное пособие / В. В. Чешихина. – М.: Союз, 2000. – 250 с. 

14. Бабюк С. Рухова активність та її вплив на фізичний та психічний розвиток 

дітей старшого дошкільного віку у підготовці до навчання / С. Бабюк // 

Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та 

спорту. – Вип. 8. – Львів: НВФ "Українські технології", 2004. – Т. 3.– С. 10-14. 

ПИТАННЯ ДО КУРСУ «ОСНОВИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ 

СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ» 

 

1. Що ви розумієте під адаптацією?  

2. Дайте визначення термінової та довготривалої адаптації.  

3. В чому проявляються фізіологічні механізми адаптації до навантажень?  

4. Охарактеризуйте серцево-судинну систему адаптації до фізичних 

навантажень через основні показники гемодинаміки: ЧСС, ударний об’єм серця, 

артеріальний тиск, хвилинний об’єм серця, судинний опір, регіональний кровоток.  

5. Дайте характеристику адаптації дихальної системи до фізичних 

навантажень.  

6. У чому заключаються механізми прояву таких показників як: споживання 

кисню, МСК, кисневий борг, кисневий запит, ПАНО.  

7. Охарактеризуйте енергетичні витрати організму спортсмена.  

8. Які основні особливості адаптації нервово-м’язової системи до фізичних 

навантажень?  
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9. Як класифікуються м’язові волокна і в чому проявляється функція волокон 

різних типів?  

10.Охарактеризуйте нервово-м’язову адаптацію у силовій підготовці.  

11.Що ви розумієте під гіпертрофією м’язів?  

12.Через які механізми здійснюється адаптація нервово-м’язової системи до 

аеробних навантажень?  

13.Які Ви знаєте зони інтенсивності для розвитку витривалості?  

14.Через які фізіологічні механізми відбувається розвиток алактатних 

анаеробних можливостей спортсменів?  

15. У чому заключається основна сутність адаптації організму спортсменів до 

гліколітичних навантажень?  

 

Література:  

 

1. Амосов М.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – К.: Здоров’я, 2009. – 216 с.  

2. Амосов М.М. Роздуми про здоров’я. – К.: Здоров’я, 2000. – 166 с.  

3. Виру А.А. Физиология энергетического обмена. В кн. Физиология 

мышечной деятельности /Под ред. Я.И. Коца. – М.: Физкультура и спорт, 2002. – С. 

412-420. 82  

4. Волков Н.И. Закономерности биохимической адаптации в процессе 

спортивной тренировки: Учебн. пособ. для слушат. Высшей школы тренеров 

ГЦОЛИФКа. – М. ,2006. – 63 с.  

5. Волков Н.И., Несен Э.Н., Осипенко А.А., Корсун С.Н. Биохимия мышечной 

деятельности. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 502 с.  

6. Голлинк Ф.Д., Германсен Л. Биохимическая адаптация к упражнениям: 

аэробный метаболизм //Наука и спорт. – М.: Прогресс, 2002. – С. 14-59.  

7. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте. – М.: Медицина, 2008. – 288 с.  

8. Зациорский В.М., Алешинский С.Ю., Якунин Н.А. Биохимические основы 

выносливости. – М.: Физкультура и спорт, 2002. – 208 с.  

9. Карпман В.П., Хрущев С.В., Борисова Ю.А. Сердце и работоспособность 

спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 120 с.  

10.Карпман В.П., Белоцерковский З.Б., Гудков И.Л. Тестирование в 

спортивной медицине – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 208 с.  

11.Коц Я.М. Физиологические основы физических (двигательных) качеств 

//Спортивная физиология. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – С. 53-105.  

12.Мищенко В.С. Функциональные возможности спортсменов. – К.: Здоров’я, 
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