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Пояснювальна записка 

Програмні вимоги до вступного фахового випробування для абітурієнтів на 

здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 017 «Фізична культура і 

спорт» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»), базується на навчальному плані 

підготовки ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», 

навчальних програмах дисциплін, сучасних методик, технологій, тенденцій, сучасних 

вимог до професійної підготовленості фахівців для сфери фізичної культури і спорту 

ОКР «Молодший спеціаліст». До участі у вступному іспиті допускаються особи, які 

завершили навчання та здобули диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».  

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 застосування базових понять і термінів з теорії фізичної культури і 

спорту, знань та вмінь з організації і використання методів і засобів фізичного 

виховання та спортивної підготовки. 2. Виявити ступінь підготовленості з уміння 

систематизувати отримані знання і навички з теорії фізичної культури і спорту. 

Виходячи з освітньої програми підготовки ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності  

017 «Фізична культура і спорт» та сучасних методик, технологій, тенденцій, вимог до 

фахівця у галузі 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; - володіння в своїй професійній 

діяльності засобами фізичного виховання та спортивної підготовки і сучасними 

методиками навчання; - здатність застосовувати методи оцінки явищ і процесів; - 

здатність здійснювати професійну діяльність у галузі фізичної культури і спорту.   

Вступний іспит передбачає проведення письмового тестування, яке містить 36 

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. Питання, які 

містить письмове тестування передбачають виявлення знань випускників ОКР 

«Молодший спеціаліст» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», з циклів 

навчального плану та соціально-  гуманітарної підготовки, природничо-наукової 

підготовки, професійної та практичної підготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ТЕМА 1. Вихідні поняття теорії і методики фізичного виховання. Фізична 

культура. Фізична культура як процес. Фізична культура як результат. 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. 

Навчання рухових дій у фізичному вихованні. Основні завдання, форми і засоби 

фізичної культури. Зародження спортивної термінології. Сучасні проблеми української 

спортивної термінології. Основні термінологічні поняття галузі.  

ТЕМА 2. Фізичне виховання як соціальне явище. Специфічні ознаки фізичного 

виховання. Система фізичного виховання. Напрями функціонування фізичного 

виховання як соціального явища. Засоби фізичного виховання та спортивної підготовки. 

Методи, що застосовуються у фізичному вихованні 

ТЕМА 3. 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 4. 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 5. Нормативно-правова база у сфері фізичного виховання і спорту. 

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

спорт». Основні напрямки впровадження фізичної культури і спорту. Національна 

доктрина розвитку фізичної культури і спорту.  

ТЕМА 6. 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 7. Управління процесом фізичного виховання. Ключові поняття з 

професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту. 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 8. 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. 

 

 

 



Таблиця відповідності результатів фахового випробування для абітурієнтів 

щодо вступу на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» 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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