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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Історія фізичної культури» 

 

Курс: ІV 

Галузь знань: 01 Освіта 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Спеціалізація 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 6 години 

Критерії оцінювання: Екзаменаційне тестове завдання складається з 20   

тестів, які оцінюються в 20 балів та двох теоретичних питань, які оцінюється 

в 10 балів кожне. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google: 

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання знань студентів 

 

Екзаменаційний білет містить 3 теоретичних завдання, які складаються 

з  20 тестів, які оцінюються в 20 балів та двох теоретичних питань, яке 

оцінюється в 10 балів кожне.  
 

 

Рівень 

знань 

Оцінка за 

10-бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання відповіді 

Відмінний 

рівень 

9 – 10 Відповідь студента: 

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад 

матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє знання основних понять і категорій та 

взаємозв’язку між ними, вірне розуміння змісту 

основних теоретичних положень; 

- вказує на вміння давати змістовний та логічний аналіз 

матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє здатність самостійно оцінювати 

різноманітні ситуації та робити власні висновки в разі 

неоднозначності характеру поставленого питання чи 

проблеми.  

Добрий 

рівень 

7 – 8 Студент дав досить повну та логічно обґрунтовану відповідь 

на поставлене питання, але в наявності наступні недоліки:  

- незначні неточності при поясненні;  

- недостатньо розкритий предмет запитання, основні 

поняття носять тезисний характер; 

- оформлення екзаменаційної роботи в цілому є 

акуратним, але містить виправлення; 

- окремі формулювання є нечіткими; є в наявності 

інформація, що не відноситься до змісту 

екзаменаційного питання. 

Задовільний 

рівень 

4 – 6 Студент дав відповідь на поставлене питання, однак 

допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і 

при оформлені відповіді на питання, а саме: 

- зміст відповіді свідчить про невірне розуміння 

окремих аспектів поставленого питання; 

- відповідь елементарна, свідчить про недостатню 

обізнаність з основними науковими теоріями і 

концепціями, що стосуються питання; 

- відповідь викладена недостатньо аргументовано, не 

містить аналізу проблемних аспектів поставленого 

питання; 

- у роботі багато грубих орфографічних помилок. 

Незадовіль-

ний рівень 

1 – 3 Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є 

неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо 

принципових аспектів поставленого питання. Аргументація 

відсутня взагалі або ж є абсолютно алогічною. 

 

 

 



Орієнтовний перелік питань: 

 

1. Розкрийте «Історію фізичної культури» як навчальну і наукову 

дисципліну. 

2. Зробіть хронологію та аналіз Олімпійських ігор сучасності.  

3. Розкрийте передумови виникнення і розвитку фізичних вправ та ігор у 

первісному суспільстві. 

4. Опишіть діяльність Національних олімпійських комітетів (НОК), їх 

значення в Олімпійському русі. 

5. Розкрийте значення фізичного виховання в Стародавній Греції.  

6. Опишіть Олімпійську Хартію, Олімпійську символіку та атрибутику. 

7. Розкрийте зміст Античної гімнастики. 

8. Поясніть особливості розвитку фізичної культури в Західній Україні 

(кінець ХІХ – 30-і рр. ХХ ст.). 

9. Розкрийте зміст фізичного виховання у Спарті. 

10. Розкрийте зміст системи фізичного виховання П.Ф. Лесгафта. 

11. Розкрийте зміст фізичного виховання у Стародавніх Афінах. 

12. Зробіть аналіз виступу українських спортсменів на  Олімпійських іграх  

2016 року. 

13. Розкрийте особливості Європейської фізичної культури у середні віки. 

14. Розкрийте зміст системи військово-фізичної підготовки на Запорізькій 

Січі. 

15. Розкрийте особливості фізичної культури Стародавнього Риму. 

16. Зробіть аналіз виступу команди збірної України на Літніх 

Олімпійських іграх 2012 року. 

17. Розкрийте особливості фізичного виховання в Стародавньому Єгипті. 

18. Зробіть аналіз виступу команди збірної України на Зимових 

Олімпійських іграх 2014 року. 

19. Зробіть аналіз розвитку спорту і системи фізичного виховання у Європі 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 

20. Розкрийте особливості, значення і роль масового спорту у 

Міжнародному Спортивному русі. 

21. Опишіть особливості Німецької системи фізичного виховання. 

22. Розкрийте діяльність НОК України. 

23. Розкрийте особливості Шведської системи фізичного виховання. 

24. Проаналізуйте проблеми та перспективи розвитку сучасного 

Олімпійського руху. 

25. Розкрийте особливості фізичного виховання в Стародавньому Китаї. 

26. Розкрийте значення Атлетичного конгресу 1894р., в Парижі. 

27. Розкрийте особливості Сокальського руху в країнах Європи. 

28. Зробіть аналіз Перших Олімпійських ігор сучасності. 

29. Розкрийте особливості фізичного виховання у Стародавній Індії. 

30. Розкрийте перспективи та проблеми Сучасного Міжнародного 

спортивного  руху. 

31. Розкрийте особливості Лицарської системи фізичного виховання. 



32. Проаналізуйте розвиток спорту за часів УРСР. Зародження 

організаційних, програмно-нормативних та науково-методичних основ 

системи фізичного виховання. 

33. Розкрийте значення спорту у житті Античних греків.  

34. Проаналізуйте місце України в Міжнародному Олімпійському русі. 

35. Розкрийте особливості Англійської системи фізичного виховання. 

Діяльність Томаса Арнольда. 

36. Опишіть особливості фізичного виховання в Запорізькій Січі. 

37. Розкрийте вплив християнської релігії на розвиток фізичного 

виховання у  Середні віки. 

38. Опишіть фізичну культуру і спорт у розвинених капіталістичних 

країнах у другій половині ХХ ст. 

39. Розкрийте особливості Французької системи фізичного виховання. 

40. Проаналізуйте історичні передумови розвитку спортивного руху в 

Україні. 

41. Розкрийте особливості Скаутського руху. 

42. Опишіть діяльність П’єра де Кубертена у галузі фізичної культури і 

спорту. 

43. Розкрийте етапи зародження, становлення і розвитку Радянської 

системи фізичного виховання. 

44. Проаналізуйте діяльність Міжнародного Олімпійського Комітету. 

45. Розкрийте особливості фізичного виховання у Середні віки в країнах 

Сходу. 

46. Опишіть зародження та розвиток спортивно-гімнастичного руху в 

Західній Україні. Діяльність Сокальських, Січових, Пластових, 

Лугових та спортивних товариств Галичини. 

47. Опишіть передумови виникнення Олімпійських ігор у Стародавній 

Греції. 

48. Розкрийте етапи створення соціалістичних систем фізичного 

виховання. 

49. Розкрийте особливості зародження фізичної культури на українських 

землях у період первіснообщинного ладу. 

50. Проаналізуйте основні етапи розвитку Міжнародного спортивного 

руху після Другої світової війни. 

51. Розкрийте особливості фізичного виховання у Київській Русі.  

52. Опишіть значення та організацію діяльності Міжнародного 

олімпійського комітету (МОК) в міжнародному спортивному русі. 

53. Проаналізуйте передумови відродження Олімпійських ігор сучасності. 

54. Розкрийте особливості, проблеми та перспективи розвитку 

спортивного руху в сучасній Україні. 

55. Розкрийте особливості сучасного Олімпійського руху в Україні. 

56. Розкрийте зміст фізичного виховання в цивільних навчальних закладах 

Європи кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

57. Зробіть аналіз фізичної культури і спорту у період між Першою і 

Другою світовими війнами. 



58. Розкрийте мету та види діяльності Міжнародного Студентського 

Спортивного руху. 

59. Опишіть зародження науково-методичної думки в галузі фізичного 

виховання. 

60. Розкрийте значення Олімпійської хартії в історії Олімпійського спорту. 

 

 

 

Екзаменатор      Колоскова Н.О. 

Голова циклової комісії                       Колоскова Н.О. 
 


