Запитання до іспиту з дисципліни
«Теорія та методика спортивно-масової фізичної культури»
1. Особа фахівця з масової фізичної культури, вимоги до його професійної
майстерності
2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» як нормативно-правове
забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Україні.
3. Основні завдання держави у сфері фізичного виховання і масового спорту з
позиції концептуальних ідей «Національної доктрини розвитку фізичної
культури і спорту».
4. Стан, проблеми та перспективи розвитку масової фізичної культури та
спорту в Україні.
5. Історія міжнародного спортивно-оздоровчого руху "Спорт для всіх"
6. Всеукраїнські масові спортивні заходи у рамках міжнародного руху «Спорт
для всіх»
7. Мета і завдання масового спорту
8. Розкрийте сутність громадської організації фізкультурно-спортивної
спрямованості на прикладі Національного Олімпійського комітету.
9. Розкрийте основні завдання і діяльність фізкультурно-спортивних
товариств в Україні (на прикладах ФСТ «Гарт», «Колос», «Україна» тощо).
10. Розкрийте основні завдання і роль спортивного клубу як громадської
організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
11. Дайте характеристику основних принципів організаційно-масової роботи з
фізичної культури.
12. Розкрийте організаційну структуру колективу фізичної культури.
13. Розкрийте зміст діяльності організаційно-масової та управлінської роботи
колективу фізичної культури.
14. Визначте зміст діяльності агітаційно-пропагандистської та виховної
роботи колективу фізичної культури.
15. Розкрийте напрями та завдання виробничої фізичної культури.
16. На які групи професій поділяються працівники для проведення виробничої
фізичної культури.
17. Охарактеризуйте організаційні форми відновлюваних занять на
виробництві.
18. Зазначте особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з
працівниками агропромислового комплексу.
19. Розкрийте організаційні основи фізкультурно-спортивного клубу та його
функції за місцем проживання.
20. Охарактеризуйте особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи
за місцем проживання.
21. Охарактеризуйте особливості організації і проведення фізкультурних
занять в оздоровчих групах різних типів.
22. Зміст фізкультурної діяльності в місцях масового відпочинку, оздоровчорекреаційних і лікувально-профілактичних установах.

23. Охарактеризуйте організацію і зміст діяльності спортивно-оздоровчих
клубів за інтересами.
24. Охарактеризуйте зміст діяльності фізкультурно-оздоровчих комбінатів
(ФОК).
25. Охарактеризуйте зміст діяльності культурно-дозвіллєвого комплексу
(КДК).
26. Основні вимоги до облаштування заміських зон відпочинку для масових
фізкультурно-оздоровчих занять.
27. Визначте основні цілі пропаганди масової фізкультурно-спортивної
роботи.
28. Дайте характеристику наочній та показовій формам пропаганди фізичної
культури та спорту.
29. Сформулюйте принципи реклами у сфері фізкультурно-оздоровчої роботи
засобами періодики, радіо, телебачення, Інтернету
30. Дайте характеристику масовому фізкультурно-спортивному заходу.
31. Визначте основні завдання проведення масового фізкультурноспортивного заходу.
32. Дайте характеристику спартакіаді як масовому комплексному заходу.
33. Дайте характеристику церемоніалам, урочистим процедурам і атрибутиці
масових спортивних заходів.
34. Охарактеризуйте основні завдання проведення масових фізкультурноспортивних заходів.
35. Охарактеризуйте основні принципи проведення масових фізкультурноспортивних заходів.
36. Дайте характеристику видам фізкультурно-спортивних заходів.
37. Визначити зміст та організацію проведення Дня здоров’я в
загальноосвітній школі.
38. Дайте характеристику спортивно-масовій роботі в оздоровчому таборі
відпочинку.
39. Розкрийте основні поняття масової оздоровчої фізичної культури
40. Дайте характеристику Положенню про організацію фізичного виховання і
масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах України (Наказ Міністерства освіти і науки України
від 02.08.2005 N 458).
41. Розкрийте основні завдання і роль спортивного клубу як громадської
організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
42. Дайте характеристику спортивній федерації як громадській організації
фізкультурно-спортивної спрямованості.
43. Висвітліть основні завдання та форми організації оздоровчої діяльності в
дитячих дошкільних установах.
44. Розкрийте основні завдання та форми організації оздоровчої фізкультурної
діяльності в загальноосвітніх школах.
45. Розкрийте основні завдання та форми організації оздоровчої фізкультурної
роботи в професійно-технічних училищах, коледжах тощо.

46. Розкрийте основні завдання та форми організації оздоровчої фізкультурної
роботи у вищих навчальних закладах.
47. Методологічні основи теорії навчання руховим діям в масовій фізичній
культурі.
48. Методи масової фізичної культури.
49. Технології організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої
роботи в різних ланках фізкультурного руху.
50. Технології організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої
роботи з особами із обмеженими особливостями.

