


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Сучасний етап розвитку освітньої галузі в Україні характеризується 

спрямованістю на інтеграцію в європейський і світовий освітній простір, що 

потребує покращення якості вищої освіти в процесі підготовки 

конкурентноспроможних фахівців і сформованою професійною 

компетентністю. 

Організаційні форми контролю: додаткове випробування зі 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» у формі тестування. 

Додаткове вступне випробування проводиться У приміщенні 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

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

 

2. ФОРМА, ЗМІСТ ТА ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ 

ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Метою вступного фахового випробовування є перевірка теоретичної, 

методичної та практичної підготовки вступників. 

Програма додаткового фахового вступного випробування об’єднує 

навчальні дисципліни: «Теорія і методика викладання спортивних ігор», 

«Теорія і методика викладання легкої атлетики», «Теорія і методика 

викладання плавання», «Масаж».  

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 студентів 

до фахового вступного випробування; 

3) уніфікація методики й умов проведення додаткового фахового 

вступного випробування; 



4) зв’язок внутрішнього контролю ВНЗ 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  

залежно від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість 

тестових завдань повинна бути не менше ніж 40. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВОГО 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Перед проведенням додаткового фахового вступного випробування до 

відома абітурієнтів доводять інформацію щодо організації та проведення 

вступного іспиту, зокрема увагу акцентують на тому, що: 

1)  тестування триває впродовж однієї астрономічної години і 

здійснюється на стандартних бланках; 

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

реквізити і 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. 

 

5. СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ  

Вступник для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, 



здобутого за іншою спеціальністю, допускається до участі у конкурсному 

відборі для вступу на навчання, за умови, що результат додаткового 

вступного випробування склав не менше 20 правильних відповідей (50 %) на 

тестові завдання. 

6. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Розділ 1. Теорія і методика викладання спортивних ігор  

Тема 1. Загальна та спеціальна фізична підготовка гандболістів. 

Тема 2. Ігрова практика в гандболі. 

Тема 3. Особливості змагальної й тренувальної діяльності в футболі. 

Тема 4. Загальна та спеціальна фізична підготовка футболістів.   

Тема 5. Методика навчання техніки гри в баскетбол. 

Тема 6. Особливості проведення змагань з баскетболу. 

Тема 7. Методика навчання техніки гри у волейбол. 

Тема 8. Особливості змагальної й тренувальної діяльності у волейболі. 

Розділ 2. Теорія і методика викладання легкої атлетики 

Тема 1. Основні етапи розвитку легкої атлетики в Україні та світі. 

Тема 2. Зміст, класифікація та загальна характеристика 

легкоатлетичних вправ. Зв’язок видів легкої атлетики з іншими видами 

спорту. 

Тема 3. Оздоровче та прикладне значення занять бігом, ходьбою, 

стрибками та метаннями. 

Тема 4. Основи техніки спортивної ходьби та бігу. 

Тема 5. Основи техніки стрибків. 

Тема 6. Форма проведення та календар змагань з легкої атлетики. 

Тема 7. Світові й олімпійські рекорди в легкій атлетиці. Персоналії в 

історії легкої атлетики.  

Тема 8. Основи техніки штовхання ядра та метання списа. 

Розділ 3.Теорія й методика викладання плавання 



Тема 1. Походження та тенденції розвитку сучасного спортивного, 

оздоровчого й прикладного плавання.  

Тема 2. Плавання в програмі фізичного виховання різних груп 

населення. 

Тема 3. Характеристика сучасних засобів плавання. 

Тема. 4. Методи навчання та тренування в сучасному плаванні. 

Тема 5. Біомеханічні основи техніки спортивних способів плавання.  

Тема 6. Етап адаптації у воді в процесі навчання плаванню. 

Тема 7. Принципи організації навчального процесу з плавання. 

Розділ 4. Масаж загальний і самомасаж 

Тема 1. Фізіологічний вплив масажу на органи й системи організму 

людини. 

Тема 2. Гігієнічні основи масажу. Показання й протипоказання до 

проведення масажу. 

Тема 3. Cамомасаж.  Методика самомасажу окремих частин тіла. 

Тема 4. Техніка виконання прийому погладжування. 

Тема 5. Вижимання як прийом гігієнічного, спортивного й 

лікувального масажу. 

Тема 6. Техніка виконання прийому розтирання. 

Тема 7. Особливості виконання основних і додаткових видів 

розминання. 

Тема 8. Масажний прийом «вібрація» та його різновиди. 
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