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Загальні положення 

 

  Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до ГСВОУ 

МОНУ „Освітньо-кваліфікаційної характеристики” та «Освітньо-професійної 

програми» підготовки магістра за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, 

складена на основі чинних стандартів підготовки бакалаврів у системі вищої 

освіти та з урахуванням цілей і завдань навчання в магістратурі.  

     Вимоги до вступних випробувань базуються на нормативних формах 

державної атестації осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. На 

вступні випробування виноситься система умінь, що визначена ГСВОУ МОНУ 

«Освітньо-кваліфікаційна характеристика». Зміст вступних випробувань 

базується на системі змістових модулів нормативних навчальних дисциплін, що 

визначені ГСВОУ МОНУ «Освітньо-професійна програма» підготовки фахівця 

ступеня бакалавр. 

        Вступник для отримання ступеня магістр за спеціальністю 017 “Фізична 

культура і спорт», повинен: 

знати:  

- Мету, завдання та соціально-педагогічні основи системи фізичного 

виховання України. 

- Закономірності та особливості прояву методичних принципів навчання та 

шляхи їх реалізації в процесі фізичного виховання. 

- Засоби і методи фізичного виховання. 

- Методичні основи навчання руховим діям та теоретичному матеріалу. 

- Методики виховання рухових якостей. 

- Організаційні форми фізичного виховання. їх структурні та методичні 

особливості. 

- Мету, завдання та соціально-педагогічні основи системи фізичного 

виховання різних груп населення та різних напрямків фізичного виховання. 

- Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку, 

школярів, студентської молоді та дорослого населення. 

- Теоретико-методичні основи занять оздоровчої, професійної спрямованості 

та спортивного тренування тощо. 

вміти:  

- Підбирати засоби, методи, форми успішної реалізації мети та завдань 

фізичного виховання. 

- Реалізувати методичні принципи фізичного виховання. 

- Розробляти програми навчання руховим діям. 

- Розробляти програми виховання рухових якостей. 



- Методично правильно будувати й аналізувати уроки та інші форми 

організації фізичного виховання різних груп населення. 

- Планувати процес фізичного виховання різних груп населення. 

- Вести документи контролю та обліку процесу фізичного виховання різних 

груп населення. 

- Володіти методами й формами просвітницької роботи в галузі фізичного 

виховання серед учнів, вчителів, батьків. 

- Проводити педагогічні дослідження з фізичного виховання. 

1. Структура та організація вступного випробування 

 

Вступне випробування базується на вимогах до знань та вмінь 

випускника ступеня бакалавр і включає зміст нормативних навчальних 

дисциплін професійно-практичної підготовки:  «Теорія і методика фізичного 

виховання».  

 

2. Зміст завдань 
 

Завдання охоплюють основні питання професійної і практичної 

підготовки, зокрема: 

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’язової 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. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
  

Оцінювання знань та умінь вступників на фахових вступних 

випробуваннях здійснюється за 100-бальною шкалою. 

При оцінці знань за основу слід брати повноту і правильність виконання 

завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей 

на усі теоретичні запитання та вирішені практичні завдання. 
 

Оцінка за 200 і 5 Характеристика відповіді 
бальною шкалою  

90-100 Абітурієнт: 

Балів - ґрунтовно, логічно, послідовно та вірно відповів на поставлені запитання; 

 -  продемонстрував  повне  розуміння  матеріалу,  обґрунтував  свої  відповіді,  навів 
Відмінно необхідні приклади; 

(5) -  правильно  виконав  необхідні  розрахунки,  практично  застосувавши  відповідні 
 правила,  методи,  принципи;  нормативні  та  довідкові  матеріали;  проаналізував 
 отримані результати та вірно оцінив їх; 
 - показав вміння застосовувати на практиці знання і практичні навики, набуті при 
 вивченні тем даного курсу; 
 - показав вміння використовувати сучасні методи вирішення інженерних задач; 
 - у відповідях не допустив помилок, виконав завдання граматично та стилістично 
 грамотно і у відповідності з вимогами. 

74-89 Абітурієнт: 
балів - повно і в основному правильно відповів на поставлені запитання, допустивши при 

 цьому несуттєві помилки та неточності; відповів на питання правильно по суті, але 
Добре недостатньо повно та чітко; 

(4) - виявив розуміння матеріалу, професійно обґрунтував свої відповіді, навів необхідні 
 приклади; 
 - правильно та вміло застосував відповідні правила, методи, принципи на всіх етапах 
 вирішення поставлених задач; проаналізував отримані результати та оцінив їх; 
 - допустив окремі неточності у формулюваннях і послідовності викладення матеріалу; 
 -  виконав  завдання  з  окремими  граматичними  помилками  та  з  незначними 
 відхиленнями від вимог стандартів. 

60-73 Абітурієнт: 
балів -  відповів  на  питання  неповно,  допустив  неточності  в  аргументуванні  прийнятих 

 рішень; 
Задовільно - виявив розуміння лише основних положень курсу; не зумів глибоко і переконливо 

(3) обґрунтувати свої відповіді, навести відповідні приклади; 
 -  допустив  неточності  у  формулюваннях  і  недоліки  в  логічній  послідовності 
 викладення матеріалу; 
 - з несуттєвими помилками провів розрахунки, невміло проаналізував їх і недостатньо 
 вірно оцінив отримані результати; 
 -  виконав  завдання  з  порушенням  вимог  стандартів  та  з  граматичними  і 
 стилістичними помилками. 

Менше 60 балів Абітурієнт: 
 - невірно відповів на поставлені теоретичні питання, а практичні завдання виконав 

Незадовільно лише частково (менше ніж на половину); 
(2) - виявив незнання більшої частини тем курсу; 
 - допустив значні помилки у формулюванні правил, методів та теоретичному описі 
 процесів, схем, варіантів компонувань тощо; 
 -  неправильно  використав  розрахункові  формули  та  допустив  помилки  при 
 проведенні розрахунків, не проаналізував їх результати. 


