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Пояснювальна записка 

До участі у вступному іспиті на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» 

за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (на базі ОКР «Молодший 

спеціаліст»),   допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».  

Мета вступного іспиту – відбір абітурієнтів до навчання на здобуття 

освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.  

Завдання іспиту: 1. Оцінити рівень теоретичної і практичної 

підготовленості абітурієнтів щодо базових і родових понять і термінів з 

фізичної культури і спорту. 2. Виявити ступінь підготовленості з уміння 

систематизувати знання і навички з фізичної культури і спорту.  

Абітурієнт повинен продемонструвати: розуміння соціальної значущості 

своєї майбутньої професії, мотивацію до виконання професійної діяльності;  

здатність систематизувати і розуміти соціально-значущі проблеми, що 

виникають у ході професійної діяльності; володіти в своїй професійній 

діяльності засобами фізичного виховання і сучасними методиками навчання;  

здатність застосовувати методи оцінки явищ і процесів; здатність здійснювати 

професійну діяльність у галузі освіти.   

Вступний іспит передбачає проведення письмового тестування, яке 

містить 48 запитань із чотирма варіантами відповідей. Абітурієнту необхідно, 

обрати одну, а в деяких випадках можливо кілька правильних відповідей. Від 

кількості правильних відповідей залежить підсумкова сума балів із вступного 

випробування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орієнтовна тематика до вступного фахового випробування для 

абітурієнтів на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

(на базі ОКР «Молодший спеціаліст») 

 

 

1. Фізична культура у вищих закладах освіти. 

2. Особливості фізичної культури дорослих. 

3. Фізична культура в системі виховання дітей шкільного віку. 

4. Фізична культура в системі виховання дітей дошкільного віку. 

5. Спорт в системі фізичної культури. 

6. Спортивні змагання як функціональне ядро спорта. 

7. Спортивне тренування – мета, завдання. 

8. Засоби спортивного тренування. 

9. Загальні та спеціальні принципи спортивного тренування. 

10.  Технічна підготовка спортсмена. 

11.  Тактична підготовка спортсмена. 

12.  Психологічна підготовка спортсмена. 

13.  Фізична підготовка спортсмена. 

14.  Інтелектуальна підготовка спортсмена.  

15.  Інтегральна підготовка спортсмена. 

16.  Фізична реабілітація. 

17.  Фізична рекреація. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця відповідності результатів фахового випробування для 

абітурієнтів щодо вступу на здобуття першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

(на базі ОКР «Молодший спеціаліст») 

значенням 200-бальної шкали 
 

Кількість  

правильних 

відповідей 

Кількість балів 

Кількість  

правильних 

відповідей  

Кількість балів 

36 200 20 168 

35 198 19 165 

34 196 18 162 

33 194 17 160 

32 192 16 155 

31 190 15 150 

30 188 14 145 

29 186 13                 140 

28 184 12 135 

27 182 11 130 

26 180 10 125 

25 178 9 120 

24 176 8 115 

23 174 7 110 

22 172 6 105 

21 170 5 100 
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