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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

У зв’язку з інтеграцією України в європейський і світовий освітньо-

науковий простір перед вищою школою постає низка викликів, пов’язаних з 

підвищенням рівня якості освіти та підготовкою конкурентноспроможних 

фахівців зі сформованою професійною компетентністю. 

Організаційні форми контролю: фахове випробування зі спеціальності 

017 «Фізична культура і спорт» у формі тестування. 

Фахове вступне випробування проводиться в приміщенні 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» і триває протягом однієї астрономічної години (60 хвилин). 

 

2. ФОРМА, ЗМІСТ ТА ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Метою вступного фахового випробовування є перевірка теоретичної, 

методичної та практичної підготовки вступників. 

Програма вступного фахового випробування об’єднує навчальні 

дисципліни: «Теорія і методика фізичного виховання», «Історія спортивного 

та олімпійського руху», «Фізіологічні основи фізичного виховання та 

спорту», «Загальна теорія здоров’я».  

Проведення фахового вступного випробування ґрунтується на таких 

принципах: 

1)   дотримання вимог секретності під час використання чи зберігання 

матеріалів вступних випробувань; 

2)  забезпечення інформаційної та психологічної підготовки 

абітурієнтів до фахового вступного випробування; 

3)  уніфікація методики й умов проведення фахового вступного 

випробування; 
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4)  зв’язок внутрішнього контролю ЗВО із галузевою системою 

атестації та ліцензування фахівців. 

 

3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
 
Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти 

відповіді, серед яких лише одна − правильна. 

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в 

залежно від кількості відведених годин на її вивчення.  

Загальна кількість тестових завдань повинна бути не менше, ніж 40. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Перед проведенням фахового вступного випробування до відома 

абітурієнтів доводять інформацію щодо організації та проведення вступного 

іспиту, зокрема увагу акцентують на такому, що: 

1)  тестування триває упродовж однієї астрономічної години й 

здійснюється на стандартних бланках; 

2)  кожен абітурієнт обов’язково вносить до бланку відповідей свої 

реквізити й тільки потім відповідає на тестові завдання; 

3)  після завершення відведеного на тестування часу абітурієнт повинен 

негайно здати бланк відповідей. При порушенні вказаної вимоги робота 

абітурієнта не приймається і не перевіряється; 

4)  з метою об’єктивного оцінювання знань абітурієнтам категорично 

забороняється під час проведення фахового вступного випробування 

використовувати допоміжну літературу, технічні засоби (мобільні телефони, 

планшети, нетбуки тощо). При порушенні вказаної вимоги робота абітурієнта 

не приймається і не перевіряється. 
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5. СТРУКТУРА РІВНЯ ОЦІНЮВАННЯ  
Фахові випробування оцінюються за бальною шкалою (від 100 до 140). 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на 

навчання, якщо результат фахового вступного випробування складає не 

менше, ніж 120 балів. 

Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем. Кожна правильна 

відповідь вступника на кожне тестове завдання оцінюється в один бал.  

 

6. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Розділ 1. Теорія і методика фізичного виховання 

Тема 1. ТМФВ як навчальна дисципліна. 

Тема 2. Характеристика засобів фізичного виховання. 

Тема 3. Структура процесу навчання. 

Тема 4. Загальна характеристика фізичних якостей.  

Тема 5. Форми фізичного виховання. 

Тема 6. Фізичне виховання дітей різного віку.  

Розділ 2. Історія спортивного та олімпійського руху  

Тема 1. Історія фізичної культури як галузь історичних і педагогічних 

знань. 

Тема 2. Фізична культура і спорт в рабовласницькому суспільстві. 

Тема 3. Фізична культура і спорт в період Середньовіччя. 

Тема 4 Фізична культура і спорт в період Нового часу. 

Тема 5. Історія національної фізичної культури українського народу.  

Тема 6. Фізична культура і спорт на Україні в ХІХ–ХХ ст. 

Тема 7. Виникнення та розвиток міжнародного спортивного руху. 

Розділ 3. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту 

Тема 1. Фізіологічні основи рухової активності. 

Тема 2. Фізіологічна діяльність систем організму під час фізичного 

навантаження. 



5 
 

 
 

Тема 3. Фізіологічна характеристика оздоровчої фізичної культури. 

Тема 4. Фізіологічні особливості спортивного тренування осіб різного 

віку та статі. 

Тема 5. Вплив чинників навколишнього середовища на м’язову 

діяльність. 

Тема 6. Рухова активність як засіб зміцнення здоров’я й підвищення 

рівня фізичної підготови. 

Розділ 4. Загальна теорія здоров’я 

Тема 1. Складники здоров’я. 

Тема 2. Фізична складова здоров’я: сутність, зміст, діагностика, шляхи 

формування. 

Тема 3. Психічна й духовна складові здоров’я: показники, причини 

порушень, шляхи формування. 

Тема 4. Соціальна  складова здоров’я. Індикатори соціального здоров’я. 

Тема 5. Здоровий спосіб життя, його складники та особливості 

формування. 

Тема 6. Здоров’язбережувальні та оздоровчі технології. 
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