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Вступ 

 

     Програма вступного іспиту в магістратуру за 014 Середня освіта (Фізичне 

виховання), складена на основі чинних стандартів підготовки бакалаврів у 

системі вищої освіти та з урахуванням цілей і завдань навчання в магістратурі.  

        Мета вступного іспиту в магістратуру полягає у визначенні 

відповідностей знань, вмінь та навичок абітурієнтів вимогам навчання в 

магістратурі для спеціальності за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізичне 

виховання). 

 
 

Зміст вступного іспиту на спеціаліста 

 

1. Характеристика основних понять теорії фізичного виховання: "фізична 

культура", "фізичне виховання", "спорт". 

2. Мета та завдання фізичного виховання на сучасному етапі. 

3. Характеристика організаційних основ національної системи фізичного 

виховання. 

4. Характеристика загальних принципів фізичного виховання. 

5. Характеристика методичних принципів фізичного виховання 

свідомості та активності. 

6. Характеристика методичних принципів фізичного виховання 

доступності та індивідуалізації. 

7. Характеристика методичних принципів фізичного виховання 

систематичності та послідовності. 

8. Характеристика фізичних вправ як основного засобу фізичного 

виховання. Класифікація фізичних вправ. 

9. Поняття про техніку фізичних вправ, її компоненти. Характеристики 

рухів 

10. Характеристика методів навчання у фізичному вихованні: практичного, 

слова, наочності. 

11. Характеристика рухових умінь і навичок. Закономірності їх 

формування 

12. Педагогічне та біологічне обґрунтування структури навчання руховим 

діям. Передумови успішного засвоєння рухових дій. 

13. Причини виникнення помилок у процесі навчання руховим діям. 

Способи їх попередження та виправлення. 

14. Загальна характеристика фізичного навантаження та відпочинку як 

факторів тренувальних дій. 

15. Поняття про адаптацію. Види та стадії формування адаптаційних 

реакцій організму людини на фізичні навантаження. 

16. Характеристика сили як рухової якості. Засоби і методи розвитку сили. 

Методика розвитку швидкісної та вибухової сили. Швидкість як рухова 

якість. Засоби й методи розвитку швидкості. 



17. Витривалість як рухова якість. Засоби та методи розвитку витривалості.  

18. Спритність як рухова якість. Засоби та методи розвитку спритності. 

19. Гнучкість як рухова якість. Методика розвитку гнучкості. 

20. Методика визначення та прийоми регулювання фізичного 

навантаження на уроках фізичної культури. 

21. Характеристика і методика визначення щільності уроку фізичної 

культури. Шляхи підвищення щільності уроку. 

22. Організаційні аспекти проведення занять з фізичної культури. 

23. Попередження травматизму на уроках фізичної культури в школі. 

24. роботи з фізичного виховання у школі. Основні документи обліку. 

25. Медичний контроль та критерії диференціації учнів по рівню здоров'я в 

процесі фізичного виховання. 

26. Методика оцінки знань, умінь і навичок з фізичної культури. 

27. Завдання і напрямки позакласної роботи з фізичного виховання 

школярів. Спортивна спілка школи як організаційна основа позакласної 

роботи. 

28. Особливості організації та змісту роботи в ДЮСШ. 

29. Педагогічні функції, уміння та техніка вчителя фізичного виховання. 

30. Педагогічні, психологічні, медико-біологічні засоби підвищення 

працездатності. 

31. Принципи, методи і способи навчання та тренування у спортивних 

іграх. 

32. Мета, завдання та принципи побудови уроку футболу у школі. 

33. Місце плавання в системі фізичного виховання. Основні особливості 

плавання як фізичної вправи. 

34. Нетрадиційні види гімнастики та їх оздоровчий вплив на організм 

людини. Методика навчання нетрадиційним видам гімнастики. 

35. Особливості проведення навчальних стрибків у воду при навчанні 

плаванню. 

36. Атлетична гімнастика. Методика побудови і проведення занять з 

атлетичної гімнастики. 

37. Оздоровчий вплив волейболу. Методика проведення оздоровчих занять 

з волейболу з врахуванням рівня фізичного стану, фізичної підготовленості й 

віку. 

38. Гімнастика як спортивно-педагогічна дисципліна. Класифікація видів 

гімнастики: оздоровча, освітньо-розвиваюча та спортивна. 

39. Особливості організації і проведення уроку з баскетболу в школі. Мета, 

завдання та форми проведення. 

40. Легкоатлетичні метання. Складові техніки метання спису. Методика 

навчання: завдання, засоби, методи. 

41. Характеристика і призначення акробатичних вправ. Методика навчання 

акробатичним вправам. 

42. Організація і проведення уроку волейболу в школі: мета, завдання та 

форми проведення. 



43. Аеробіка, види аеробіки. Особливості організації і проведення 

фізкультурно-оздоровчих занять з аеробіки. 

44. Запропонуйте тести для оцінки фізичного стану, фізичної 

підготовленості осіб, які займаються в групах здоров’я. 

45. Плавання. Специфічні методичні прийоми, які застосовуються при 

навчанні плаванню.  

46. Види легкоатлетичних стрибків та їх характеристика. Методика 

навчання стрибкам у довжину з розбігу. 

47. Легкоатлетичні метання. Складові техніки метання і методика 

навчання. 

48. Баскетбол. Техніка гри в нападі та захисті. Тактика в захисті і нападі. 

Методика навчання. 

49. Волейбол. Тактика в захисті і нападі. Методика навчання. 

50. Волейбол. Техніка гри в нападі та захисті. 

51. Плавання. Методи, які застосовуються при навчанні плаванню. 

Особливості вітчизняної методики плавання. 

52. Волейбол. Техніка гри та методика навчання. Стійки, переміщення, 

початкове Положення. Методика навчання прийому м’яча знизу завдання і 

способи. 

53. Плавання. Способи плавання. Вправи для вивчення спортивних 

способів плавання. 

54. Плавання в оздоровчому тренуванні. Позитивний вплив на організм 

людини занять плаванням. 

55. Види підготовки спортсмена: загальна фізична підготовка, спеціальна 

фізична підготовка, технічна підготовка, тактична підготовка, психологічна 

підготовка. 

56. Ходьба та біг на лижах як засіб оздоровлення. Етапи засвоєння 

раціональної техніки оздоровчої ходьби та бігу на лижах. 

57. Гімнастика. Навчання загально розвиваючим вправам. Способи 

проведення загальнорозвивачимх вправ. 

58. Плавання. Способи плавання. Вправи для вивчення спортивних 

способів плавання. 

59. Мета, завдання та принципи побудови уроку футболу в школі. 

60. Види легкоатлетичних стрибків та їх характеристика. Основи техніки 

стрибків. Стрибок з розбігу: методика навчання. 

61. Які форми з’єднання кісток в скелеті. Будова суглоба. Форми суглобів.  

62. Руховий апарат людини. Механічні властивості кісток і суглобів. 

63. Загальна будова органів дихання.       

64. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції. 

65. Значення і загальна будова органів травлення.  

66. Будова скелета голови і кінцівок. 

67. Характеристика м’язевої системи. Джерела енергії м’яза. 

68. Фізіологічна характеристика систем організму при роботі  великої 

потужності 



69. Артеріальний тиск. Основні фактори, що зумовлюють його. Вплив 

м’язової діяльності. 

70. Якісна повноцінність харчування спортсменів. 

71. Фізіологічна характеристика систем організму при статичних зусиллях. 

72. Систолічний і хвилинний об’єм кровотоку. Вплив на них м’язової 

діяльності 

73. Акселерація, гіподинамія як основні фактори впливу на розвиток 

організму. 

74. Поняття про нервовий центр. Особливості проведення збудження через 

нервові центри. 

75. Фізіологічна характеристика систем організму при роботі у зоні 

максимальної потужності. 

76. Характеристика емоцій. Значення емоцій у фізичному вихованні. 

77. Організм людини як біологічне ціле. Вплив факторів зовнішнього 

середовища на його розвиток. 

78. Фізіологічна характеристика формування руху. 

79. Фізіологічна класифікація фізичних вправ. 

80. Фізіологічна характеристика розминання. Особливості розминання у 

різних видах спорту. 

81. Фізіологічні механізми термінової та довготривалої адаптації організму 

спортсмена до умов середньогір’я. 

82. Фізіологічна характеристика систем організму при роботі  помірної 

потужності. 

83. Фізична працездатність та методи їх визначення. Особливості у 

спортсменів різних спеціалізацій. 

84. Фізіологічна характеристика розминки. Особливості розминки у різних 

видах спорту. 

85. Фізіологічна характеристика втоми; фази та теорії втоми. Значення 

втоми для зростання натренованості. 

86. Фізіологічні основи адаптації м’язів до фізичних навантажень. 

87. Фізіологічна характеристика прояву та розвитку якості витривалості. 

88. Ендокринна система. Реакція ендокринної системи на фізичні 

навантаження. 

89. Фізіологічні механізми виникнення передстартових реакцій. Види їх та 

способи регуляції. Особливості в обраному виді спорту. 

90. Фізіологія фізичних вправ та спорту. Фізіологія фізичних навантажень. 

 



Література: 

Основна література: 

1. Арефьєв В.Г. Основи теорії та методики фізичного виховання. / Арефьєв 

В.Г. К.: Видавництво НПУ імені Драгоманова, 2010.-268 с. 

2. Гнітецька Т.В. Самостійна робота студентів з теорії та методики 

фізичного виховання за кредитно-модульною системою навчання: навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. фіз. вих і спорту / Т.В. Гнітецька, Т.Г. 

Овчаренко. – Луцьк: Волин. нац.  ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 184 с. 

3. Круцевич Т.Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків, молоді6 

навч. посіб / Т.Ю. Круцевич, М.І. Воробйов, Г.В. Безверхня. – К.: Олімп. Л-

ра, 2011. – 224 с. 

4. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи 

фізичного виховання Том 1 / Т.Ю. Круцевич. – К.: Олімп. Л-ра, 2008. – 391 с. 

5. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Методика 

фізичного виховання різних груп населення Том 2 / Т.Ю. Круцевич. – К.: 

Олімп. Л-ра, 2008. – 366 с. 

6. Матвеев Л.ІІ. Теория и методика физической культури / Л.П. Матвеев. - 

М., 1991. - 543 с. 

7. Папуша В.Г. Теорія і методика  фізичного виховання у схемах і таблицях 

/ В.Г. Папуша. – Тернпіль: Підручники і посібники, 2011. – 128 с. 

8. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1, 

2. / Б.М. Шиян. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. - 272 с. 

 



Додаткова література: 

1. Безверхий Л.Г. Фактори, що впливають на формування мотивації 

рухової активності                     школярів / Г. Безверхня // Спортивний вісник 

Придніпров'я. - 2008,- №3-4. -С. 99-102. 

2. Верхошанский Ю.В. Влияние силовых нагрузок на организм в процесі 

с его возрастного развития / Ю.В . Верхошанский, И.Д. Ганченко. - М. ФиС, 

1989 

3. Вильчковский Э. Двигательная активность - важное условие 

укреплении здоровья и всестороннего развития дошкольников / Э. 

Вильчковский, О. Богинич // Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для 

всіх" у контексті Європейської інтеграції України : зб. наук, праць. - 

Тернопіль. - 2004.-С. 212-214 

4. Вільчковський Е.С. Теорія і практика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку / Е.С. Вільчковський. - Львів: ВНТЛ, 1998. - 336 с. 

5. Волков Л.В. Молодший шкільний вік: виховна спрямованість занять 

фізичною культурою і спортом : [навч. посібник] / Л.В. Волков, В. Голуб, П.П. 

Коханець. - К.: Освіта України, 2008. - 120 с. 

6. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей / М.М. 

Линець. - Львів: Штабар, 1997. - С. 13-80. 

7. Матвеев Л.П. Методика физического воспитания с основами теории: 

учеб. пособие / Л.П. Матвеев, С.Б.Мельник. - М.: Просвещение, 1991. - 191 с. 

8. Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія / 

Н.В. Москаленко. - Дніпропетровськ: Інновація,  2007. - 252 с. 

9. Науково - методичний журнал "Теорія та практика фізичного 

виховання". - Харків.: Видання ХДУ з 2000 року. 

10. Науково- теоретичний журнал "Теорія і методика фізичного виховання 

і спорту". - К.: Видання НУФВСУ з 1999 року. 

11. Овчаренко Т.Г. Система самостійної роботи студентів у курсі 

«ТМФВ»: навч. посіб / Т.Г.Овчаренко. - Луцьк: Вежа,  2002. – 122 с. 

12. Папуша В.Г. Фізичне виховання школярів: форми, зміст, організація / 

В.Г. Папуша.  - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. -192 с. 

13. Самостоятельная работа студентов факультета физической культури по 

дисциплинам предметной підготовки: учеб. пособ./ Под ред. И.М. Туревского. 

-М.: Академия, 2003. - 320 с. 

14. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т.Ю. Круцевич. 

- К.: Олімп, лит-ра, 2003. - Т.1, 2 - 392 с, 426 с. 

15. Теория и методика физического воспитания/ Под ред Б.М. Шияна. - 

М.,1988.  – 225 с. 



16. Терентьєва Н.М. Теорія та методика фізичного виховання: 

навч.посіб. / Н.М. Терентьєва, М.А. Мамешина, І.П. Масляк. – Харків: 

ХДАФК, 2010. – 172 с. 

17. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: уч. 

пособ. / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов.  -М.: Академия, 2003. -480 с. 

18. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического 

воспитания и спорта: уч. пособ. / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов.  - М.: 

Академия, 2003. - 144 с. 

19. Фізична культура в школі / уклад. В.В. Григораш – Х.: Основа, 2009. – 

299 с. 

20. Цьось А.В. Основи знань з курсу «Теорія і методика фізичного 

виховання»: метод. реком. / А.В. Цьось, Т.В. Гнітецька. - Луцьк, 2005. - 65 с. 

21. Чермит К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы: 

учеб. пособие. - М.: Советский спорт, 2005. - 272 с. 

22. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів: навч. посібник / 

Б.М. Шиян. - Львів: Світ, 1993. - 184 с. 

23. Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання / Б.М. Шиян, В.Г. Папуша, 

Є.Н. Приступа.  - Львів, 1996. - 218 с. 

24. Balke В. An experimental study of «physical fitness» of air force personnel / 

Balke В., Ware R.W. // Armed Forces Medical Journal. - 1999. - №10,- P. 675-688. 

25. Bar-Or O. The growth and development of children's physiologic and 

perceptional to exercise / O.Bar-Or. - Berlin: Spring(er, 1984. - P. 8-17. 

26. Briddle S. Exercise and phychosocial health Research Quarterly for Exercise 

and Sport / S.Briddle . - 1995. - P. 292-297. 

27. Chon Jr. Worksite Health Strategies for the Year 2000: An Invitation to 

Health Educators / Chon Jr., Moon S. // Health Education. - Vol. 21, no. 1. - granary 

/ February, 1990. - p. 43 -44. 

28. Fox E.D. Interval training Conditions for sport and general fitness / fc.u. 

hox, D.K. Mathews. - Philadelphia : Sounders, 1994.-p. 281 

29. Nadel E.R. Physiology adaptation to aerobic training / E.R .Nadel // Amer. 

Scientists. - 1985. - Vol. 73. - № 4. - P. 334-34 

30. Newcomer K. Physical activity and four-year development of bach strength 

in children / Newcomer K., Sinaki M., Wollan P.C. // Am. J. Phys Med. Rehabil.- 

1997.-Vol. l.-p. 52-58. 

31. Noth J. Motor units / Noth L // Strength and Power of Sport. - Oxford: 

Blacruvell S cientific Pub - lications, 1992. - p. 21-28 

32. Physical education for lifelong fitness: the physical best teachers guide // 

American for Health, Physical education, Recreation and Dance - 1999. - 398 p 



33. Sale D.G. Strength training in children / D.G. Sale // Gisolfi and sport 

medicine: Youth, exercise and sport. - Carmel, IN: Benchmark Press. - 1989. -p. 

165-216 

34. Shephard R.J. Fitness and eying. In C, Blais (Ed), Aging into the hventy 

pirst century / Shephard R.J. // North York, Ontario, Canada : Captus Publications. -

1991.-p. 22-35 

35. Weiss Maureen R. Motivating Kids in Physical activity / Weiss Maureen R. 

// Research digest President's Counsel on Physical Fitness and Sports. - 2000. - 

Series.-№ 11.-p. 1-6 

36. Wilmar I.M. Physiology of sport and exercise/ Wilmar I.M., Costill D.L. - 

Champairig: Human Kinetics, 1994. - 549p. 

 

 
 


