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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Основною метою проведення співбесіди серед абітурієнтів є перевірка знань та 

вмінь абітурієнтів.  

Абітурієнт повинен знати: 

- основи фізичної культури і спорту як суспільного явища; 

- термінологію у сфері фізичної культури та спорту; 

- основи фізкультурно-спортивного руху в Україні та міжнародного спортивного 

руху; 

- особливості професійної діяльності фахівця з фізичної культури і спорту; 

- програмно-нормативні засади розвитку галузі фізичної культури і спорту; 

- основи педагогічного процесу у сфері фізичного виховання; 

- наукові основи фізичного виховання; 

- основи планування, контролю і обліку у фізичному вихованні; 

- особливості управління процесом фізичного виховання; 

- характеристики здорового способу та стилю життя; 

- загальну теорію підготовки спортсменів; 

- основи теорії спортивних змагань. 

Абітурієнт повинен вміти:  

- давати професійну характеристику фахівцям у сфері фізичної культури і спорту;  

- застосовувати основні термінологічні поняття;  

- володіти основними педагогічними категоріями, закономірностями та принципами, 

методами та прийомами навчання у сфері фізичної культури та спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ У ЗАГАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ 

СУСПІЛЬСТВА 

 

ТЕМА 1. Фізична культура і спорт як суспільне явище. Місце фізичної культури 

і спорту в загальній культурі людства. Основні завдання, форми і засоби фізичної 

культури. Зародження спортивної термінології. Сучасні проблеми української спортивної 

термінології. Основні термінологічні поняття галузі. Законодавча база розвитку фізичної 

культури і спорту в Україні. Державні програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Україні.  

ТЕМА 2. Галузева термінологія. Зародження спортивної термінології. 

Термінологічні запозичення з іноземних мов у сфері фізичної культури та спорту. Сучасні 

проблеми української спортивної термінолексики. Основні термінологічні поняття галузі. 

Фізична культура. Фізичне виховання. Фізичне здоров’я. Фізичний розвиток. Фізична 

підготовка, фізична підготовленість, фізичне вдосконалення. Фізичний стан. Фізичні 

якості. Фізичний розвиток. Розвиток фізичних якостей. Фізична рекреація. Фізична 

реабілітація. Рухова активність. Норма. Рухова діяльність, рухова активність, рухові 

вміння, рухові навички. Сучасні проблеми української спортивної термінології.  

ТЕМА 3. Фізкультурно-спортивний рух в Україні та міжнародний спортивний 

рух. Історія зародження та розвитку спорту. Міжнародні спортивні організації. Стародавні 

та сучасні Олімпійські ігри. Передумови зародження та розвитку фізкультурно-

спортивного руху в Україні. Сучасні досягнення та проблеми українського спорту.  

ТЕМА 4. Професійна діяльність фахівця з фізичної культури і спорту. Ключові 

поняття з професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту. Професійна 

характеристика фахівців фізичної культури і спорту. 

ТЕМА 5. Програмно-нормативні засади розвитку галузі фізичної культури і 

спорту. Діяльність у сфері фізичної культури в Україні. Закон України «Про фізичну 

культуру і спорт». Основні напрямки впровадження фізичної культури і спорту. Цільова 

комплексна програма «Фізичне виховання – здоров`я нації». Національна доктрина 

розвитку фізичної культури і спорту. 

ТЕМА 6. Педагогічний процес у сфері фізичного виховання. Принципи у 

фізичному вихованні. Структурні компоненти педагогічного процесу при формуванні 

фізичної культури особистості людини. Принципи побудови занять. Виховання 

особистісних якостей.  

ТЕМА 7. Наукові основи фізичного виховання. Мотивація діяльності у фізичному 

вихованні. Мотиви, потреби і мотивація. Теорія стомлення і відновлення.  Навантаження і 

відпочинок у фізичному вихованні. Теорія адаптації. Теорія функціональних резервів. 

Енергетичні правила розвитку людини. Гендерний підхід у фізичному вихованні.  

ТЕМА 8. Планування, контроль і облік у фізичному вихованні. Поняття про 

планування, його види та зміст. Вимоги до планування. Характеристика основних 

документів планування. Контроль та облік у процесі фізичного виховання. 

ТЕМА 9. Управління процесом фізичного виховання. Основи історії становлення 

та розвитку фізичної культури і спорту. Організаційні форми роботи фахівця у сфері 

фізичної культури і спорту. Моделювання у фізичному вихованні. Прогнозування у 

фізичному вихованні. Контроль в управлінні фізичним вихованням. Програмування занять 

у фізичному вихованні. Корекція програм занять у процесі фізичного виховання. 

ефективність системи фізичного виховання. Методи тренувань у фізичному вихованні і 



спорті. Методи обліку і контролю під час тренувального процесу. Види самоконтролю 

спортсмена під час тренувального процесу. Організація та проведення спортивних 

змагань. 

ТЕМА 10. Здоровий спосіб та стиль життя. 

Загальна теорія здоров’я. Здоровий спосіб та стиль життя. Раціональне харчування. 

Основи гігієни. Основи анатомії і фізіології. Основи біохімічних процесів в організмі 

людини. Функціональні системи організму. Методи підвищення захисних сил організму. 

ТЕМА 11. Загальна теорія підготовки спортсменів.  
Проблематика, структура і зміст загальної теорії підготовки спортсменів. Її 

формування, сучасний стан і перспективи розвитку. Зв’язок загальної теорії підготовки 

спортсменів з іншими науками, її значення для спортивної практики. Визначення 

основних понять загальної теорії підготовки спортсменів, взаємозв’язок та специфічний 

зміст цих понять. 

ТЕМА 12. Теорія спортивних змагань 

Змагання в системі підготовки спортсменів. Спортивне змагання як генетична 

особливість існування та розвитку спорту. Передумови змагальної діяльності. 

Регламентація спортивних змагань. 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ 

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ 

ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЯМ «БАКАЛАВР» 
Спеціальність 017Фізична культура і спорт 

Кількісна 

характеристика 

Характеристика відповідей абітурієнта 

Не склав Абітурієнт не усвідомлює змісту питань, виявляє незнання більшої 

частини теоретичного й практичного матеріалу, не володіє 

термінологічною базою дисципліни, з окремих тем має фрагментарні 

знання, припускається істотних помилок у формулюванні наукових 

понять; допускає грубі помилки у відповідях, при виконанні практичних 

завдань. 

100-119 балів Відповіді на питання носять фрагментарний характер, характеризуються 

відтворенням знань на рівні запам’ятовування. Абітурієнт поверхово 

володіє теоретичним матеріалом та термінологічною базою дисципліни, 

припускається помилок у формулюванні наукових понять; допускає 

помилки у відповідях при виконанні практичних завдань. 

120-139 балів У відповідях на питання допускаються деякі неточності або помилки 

принципового характеру. Абітурієнт володіє теоретичним матеріалом та 

термінологічною базою на достатньому рівні, але припускається помилок 

у формулюванні наукових понять; допускає помилки у відповідях при 

виконанні практичних завдань. 

140-159 балів У відповідях на питання допускаються деякі неточності або помилки 

непринципового характеру. Абітурієнт добре володіє теоретичним 

матеріалом та термінологічною базою, але припускається незначних 

помилок у формулюванні наукових понять, допускає помилки у 

відповідях при виконанні практичних завдань. 

160-179 балів Абітурієнт дає розгорнуту відповідь на питання, належним чином володіє 

теоретичним матеріалом і термінологічною базою, але може припускатись 

незначних помилок у послідовності викладу матеріалу та мовному 



оформленні, що істотно не перешкоджає розумінню. 

180-200 балів Абітурієнт належним чином володіє теоретичним матеріалом 

термінологічною базою, але може припускатись незначних помилок у 

послідовності викладу матеріалу та мовному оформленні, що істотно не 

перешкоджає розумінню, вміє узагальнювати й систематизувати вивчений 

матеріал, наводити приклади на підтвердження своїх думок, може 

застосовувати набуті знання і вміння у типових або дещо змінених 

ситуаціях, має стійкі практичні навички виконання завдання за зразком 

або самостійно. 
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