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Програма вступних фахових випробувань за спеціальністю 014 

Середня освіта (Фізична культура) для абітурієнтів, які вступають на базі окр 

молодший спеціаліст. Зміст програми вступних випробувань для зарахування 

на II-III курс: 

II курс визначений на основі базових дисциплін циклу професійної 

підготовки, які складають фундаментальну, загально-професійну підготовку, 

а саме  

III курс визначений на основі базових дисциплін циклу професійної 

підготовки, які складають фундаментальну, загально-професійну підготовку, 

а саме теорії та методики фізичного вихованн з історії фізичного виховання, 

фізичної рекреації та спортивного руху.  

 

Програма може бути застосована абітурієнтами, які маю бажання 

отримати додаткову професійну підготовку на рівні бакалавріату. 
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ВСТУП 

Програма вступного випробування для зарахування  на II-III курс 

спеціальності 014 Середня освіта. (Фізична культура) сформована відповідно 

до  Правил прийому до  Маріупольського державного університету у 2020 

році. 

Програма вступного випробування спрямована на виявлення рівня 

фахової обізнаності абітурієнтів, що вступають на II-ІІI курс ОС Бакалавр 

спеціальності 014 Середня освіта. (Фізична культура) на базі диплому 

молодшого спеціаліста, спорідненою спеціальністю.   

Мета вступного випробування  полягає у визначенні рівня загальної 

культури, ерудованості, обізнаності абітурієнта у питаннях педагогіки і 

психології, професійної компетентності і готовності абітурієнта до навчання 

на  педагогічній спеціальності; забезпеченні об’єктивного  і якісного відбору 

претендентів на навчання за програмою бакалавріату зі спеціальності 014 

Середня освіта. (Фізична культура). Головне завдання вступного 

випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки 

абітурієнта щодо основних питань з фізичного виховання.. 

Реалізація  мети  вступних випробувань передбачає, що у абітурієнтів, 

які вже мають диплом молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю: 

 розвинені і задоволені потреби в отриманні фундаментальних знань про 

сучасні підходи до побудови освітнього процесу на етапі сучасної освіти, 

про особливості становлення особистості вчителя фізичної культури  в 

процесі навчання і виховання; 

 сформовані первинні вміння застосовувати різноманітні прийоми, методи 

і засоби навчання, що забезпечують рівень підготовки вчителів, що 

відповідає вимогам державного освітнього стандарту; 

 наявні особистісні якості, необхідні в роботі вчителя з фізичної культури 

ЗОШ: любов і повага до дітей, розуміння їх запитів та інтересів, вміння 

будувати спілкування з ними, вимогливість і справедливість, 

доброзичливість і терпіння. 

Зміст програми вступних випробувань для зарахування на II-III курс 

спеціальності 014 Середня освіта. (Фізична культура) вибудовується на 

основі базових дисциплін циклу професійної підготовки, які складають 

фундаментальну, загально-професійну підготовку, а саме теорія та методика 

фізичної виховання, фізичної рекреації, історія спортивного та олімпійського 

руху, характеристика сфери фізичного виховання, технології та види спорту 

для всіх.  
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1. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТА ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) 

 

Виходячи з освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-

професійної  програми підготовки,  абітурієнт повинен  

знати: 

 - зміст і структуру педагогічного процесу, специфіку змісту і     

    технологій фізичного виховання; 

 - анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку;   

    норми рухової активності дітей молодшого шкільного віку;  

 - зміст і методику фізкультурно-оздоровчих занять із дітьми   

   молодшого шкільного віку; 

  - форми занять із дітьми молодшого шкільного віку;  

  - зміст та особливості викладання предмету "фізична культура" у  

   середніх навчальних 

  -  закладах молодшої школи;  

   - методику планування роботи з фізичного виховання в молодшій 

школі.  

вміти: 

- оперувати основними поняттями у сфері педагогічної діяльності;  

- складати плани-конспекти занять, чітко формулювати завдання та 

здійснювати підбір вправ;  

- здійснювати контроль за фізичним станом дітей молодшого шкільного 

віку;  

- користуватися учбовою, методичною, науковою літературою з питань 

фізичного виховання дітей молодшого шкільного вік 

 

       володіти: 

 навичками аналізу, синтезу  і прогнозування  педагогічних явищ; 

 навичками письмового обговорення проблем; 

 навичками встановлення зв’язків між емпіричними і теоретичними 

фактами. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) 

НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 

 

Вступні випробування на II-III курс на базі диплома молодшого 

спеціаліста за спорідненою спеціальністю  проводяться у вигляді письмового 

фахового іспиту. 

 

Письмовий фаховий іспит. Тривалість письмового іспиту 2 

астрономічних години. Проводиться за спеціальною програмою, яка 

вміщується у білети (25-30 білетів).  

 Кожний білет за структурою містить чотири завдання. 

Загальна кількість балів за виконання кожного завдання 50 балів. 

Максимальну кількість балів, яку може набрати абітурієнт – 200 балів,      

прохідний бал – 100. 

 

2. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 СЕРЕДНЯ 

ОСВІТА.  (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) ІІ КУРС НА БАЗІ ДИПЛОМА 

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ)  

 

Історія спортивного та олімпійського руху 

1. Предмет, завдання і значення навчальної дисципліни “Історія фізичної 

культури”. 

2. Особливості фізичної культури у Стародавній Греції. 

3. Зародження фізичної культури на українських землях у період 

первіснообщинного ладу. 

4. Зародження фізичної культури на українських землях у період 

первіснообщинного ладу. 

5. Агоністика стародавніх греків. Істмійські, Піфійські, Немейські та інші 

атлетичні ігри Стародавньої Греції. 

6. Особливості фізичної культури на українських землях у скіфо-

сарматську добу. 

7. Джерела для вивчення історії фізичної культури і спорту. 

8. Спортивні споруди Стародавньої Греції. 

9. Особливості фізичного виховання в античних державах Північного 

Причорномор'я. 

10. Виникнення терміну “фізична культура” та еволюція цього поняття. 

11. Легенди та міфи про зародження давньогрецьких Олімпійських ігор. 

12. Проведення атлетичних змагань в північно-причорноморських полісах. 

13. Виникнення терміну “гімнастика” та еволюція цього поняття. 

14. Місце проведення, програма та учасники Олімпійських ігор 

Стародавньої Греції. 
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15. Особливості фізичної культури стародавніх слов’ян. Виникнення 

терміну “спорт” та еволюція цього поняття. 

16. Причини занепаду давньогрецьких Олімпійських ігор. 

17. Особливості фізичної культури Київської Русі. 

18. Теорії (гіпотези) походження фізичної культури. 

19. Спроби відновлення Олімпійських ігор у ХVІІ-ХІХ століттях. 

Археологічні розкопки Олімпії та їх значення для відродження 

Олімпійських ігор. 

20. Особливості військово-фізичної підготовки княжого війська в часи 

Київської Русі 

21. Особливості розвитку фізичної культури у первісному суспільстві. 

22. Передумови відродження Олімпійських ігор сучасності. 

23. Особливості військово-фізичної підготовки запорізького козацтва. 

24. Особливості розвитку фізичної культури в країнах Стародавнього 

Сходу. 

25. Діяльність та роль П’єра де Кубертена у відродженні сучасних 

Олімпійських ігор. 

26. Особливості розвитку фізичної культури і спорту в Східній Україні до 

першої світової війни. 

 

Характеристика сфери фізичного виховання 

1. Поясніть значення понять: фізична культура, спорт, фізичне виховання, 

фізична підготовка, тренування, фізична реабілітація, рекреація. 

2. Місце фізичної культури в загальній культурі людства. 

3. Особливості фізичного виховання в часи Козаччини. 

4. Основні засоби фізичної культури. 

5. Діяльність держави щодо розвитку фізичної культури. 

6. Пріоритетні  завдання в суспільстві, які вирішує фізична культура. 

7. Схарактеризуйте рекреаційний вплив фізичної культури. 

8. Схарактеризуйте спорт як ланку фізичної культури. Організації та 

установи, які забезпечують спортивну і фізкультурно-оздоровчу 

роботу. 

9. Схарактеризуйте організацію процесу фізичного виховання учнівської 

молоді. 

10. Національний олімпійський комітет (НОК) України та його основні 

завдання та діяльність. 

11. Функції федерацій з видів спорту та їхня структура. 

12. Основні законодавчі актами, якими врегульована діяльність 

фізкультурно - спортивних організацій. 

13. Закон України "Про фізичну культуру і спорт". 

14. Цільова комплексна програма "Фізичне виховання – здоров'я нації". 

15. Сформулюйте проблеми розвитку сучасної системи фізичної культури в 

Україні. 

16. Що таке спортивна класифікація i яка її роль у спорті? 
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17. Державні тести i нормативи оцінки фізичної підготовленості 

населення України. 

18.  Наукове забезпечення галузі фізичної культури i спорту. 

19.  Інформаційне забезпечення розвитку сфери фізичної культури i спорту. 

20.  Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури. 

21.  Фінансування розвитку сфери фізичної культури та спорту. 

22.  Схарактеризуйте історичні особливості розвитку фізичної культури в 

різних регіонах України. 

23.  Вклад України в розвиток сучасного олімпізму. 

24. Досягнення  спортсменів з України на міжнародній apeнi. 

25.  Державотворча i консолідуюча функція фізичної культури і спорту. 

26. Оздоровчі сили природи  як зaсіб фізичного загартування i розвитку. 

27. Охарактеризуйте фізичну вправу як основний зaсіб фізичної культури. 

28. Охарактеризуйте основні  форми фізичного виховання учнівської молоді 

у навчальному закладі освіти. 

29. Характеристика вищих закладів освіти, які здійснюють підготовку 

фахівців для галузі фізичної культури. 

30. Законодавчо-нормативні засади сфери фізичного виховання і спорту. 

31. Критерії оцінки ефективності діяльності фахівців з фізичного виховання і 

спорту. 

32. Самостійна робота школярів і студентів у забезпеченні рівня фізичної 

підготовленості. 

33. Наука як система знань про людину, природу, суспільство в 

забезпеченні сфери фізичного виховання. 

34. Наукові дослідження в сфері фізичного виховання та спортивної 

підготовки учнів і студентів. 

35. Комплексний контроль в оцінці фізичної підготовленості населення 

України. 

 

                      Технології та види спорту для всіх 

1. Історія формування системи спорту для всіх. 

2. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту в Україні. 

3. Ознаки, зміст та форми організації «Спорту для всіх». 

4. Цілі, мотивація до рухової активності та структура системи спорту для 

всіх.  

5.  Визначення терміну «Спорт для всіх». 

6. Ознаки, зміст та форми організації «Спорту для всіх». 

7. Досвід організації оздоровчої діяльності у Франції, Канаді, США. 

8. Головні характеристики системи спорту для всіх в Україні. Основна 

мета системи спорту для всіх.  

9. Спортивна діяльність як спеціалізований напрям фізичного виховання. 

10. Мета діяльності центрів, структура. Основні завдання та функції 

центрів здоров’я населення у «Спорт для всіх». 

11. Моніторинг рівня залучення населення до спорту для всіх.  
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12. Педагогічне і агітаційне значення змагань. Вимоги до організації і 

проведення змагань.  

13. Діяльність міжнародних організацій із підтримки спорту для всіх.  

14. Функціонування центрів фізичного здоровя населення  «Спорт для 

всіх». 

15. Визначення понять «спорт», «спортивна діяльність», «спортивний 

рух», «спортивне тренування», «спортивне досягнення». 

16. Функції спортивних змагань. 

17.  Суть і соціальні функції спорту. 

18. Соціальні функції спорту. 

19. Змагання як засіб і метод підготовки спортсмена. 

20. Тренувальне заняття, його структура і зміст. 

21. Спортивне досягнення і визначальні його чинники. 

22. Визначення понять «спорт», «спортивна діяльність», «система 

підготовки спортсмена», «спортивний рух», «спортивне тренування», 

«спортивне досягнення».  

23. Спортивне досягнення і визначальні його чинники. 

24. Спонукальні початки спортивної діяльності (потреби, мотиви і так 

далі). 

25.Соціальні функції спорту (що соціалізує, еталонно-спортивна, 

евристична, естетична, економічна, прикладна і ін.). 

26. Етичні і спеціальні правила спортивного змагання. 

27. Способи об'єктивного виявлення переможця і оцінки досягнення. 

28. Функції спортивних змагань. 

29. Способи проведення спортивних змагань. 

30. Співвідношення понять: «спорт», «фізична культура» і «культура». 

      31. Спонукальні початки спортивної діяльності. 

 

Фізична рекреація 

1. Потенціал, рекреаційна галузь, рекреаційна індустрія. Інфраструктура 

рекреаційної індустрії. 

2. Функції рекреації в суспільстві. 

3. Туризм як одна із форм рекреаційно-спортивної роботи. 

4. Визначення понять рекреаційні ресурси, рекреаційна діяльність, 

рекреаційний процес, рекреаційний регіон, рекреанти. Класифікація 

рекреаційних ресурсів. 

5. Стан та перспективи розвитку рекреаційно-оздоровчої роботи в 

Україні. 

6. Історія розвитку туризму. 

7. Історія розвитку рекреаційної діяльності за кордоном. 

8. Загальна характеристика розвитку рекреаційно-оздоровчої діяльності в 

Україні. 

9. Види туризму та їх класифікація. 

10. Загальна характеристика закладів рекреаційно-оздоровчої діяльності. 
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11. Фізичні вправи - основний засіб фізичної рекреації. 

12. Форми рекреаційного туризму. 

13. Загальна характеристика організацій, що управляють функціонуванням 

рекреаційно-оздоровчої діяльності. 

14. Вплив природних і гігієнічних чинників на ефективність занять 

фізичними вправами. 

15. Складові рекреаційних походів. 

16. Нормативно-правова база рекреаційно-туристичної діяльності. 

17. Методи фізичної рекреації. 

18. Рекреаційно-оздоровча діяльність у закладах відпочинку. 

19. Теорії походження рекреації. 

20. Рекреація як соціально-культурне явище, її різновиди. 

21. Основи лікувального туризму. 

22. Основні характеристики рекреації: предмет, завдання, форми , засоби. 

23. Концепції вільного часу як важливої категорії рекреації. 

24. Характеристика видів гімнастики і танців, які популярні серед 

студентської молоді. 

25. Класифікація рекреаційної діяльності. ЇЇ загальна характеристика. 

26. Педагогіка вільного часу. 

27. Особливості рекреаційно-оздоровчої діяльності у закладах відпочинку. 

 

 

3. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 СЕРЕДНЯ 

ОСВІТА.  (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) ІІI КУРС НА БАЗІ ДИПЛОМА 

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (ЗА СПОРІДНЕНОЮ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ) 

 

                     Теорія та методика фізичного виховання 

1. Характеристика фізичної вправи як основного засобу фізичного 

виховання. 

2. Дайте визначення терміну «фізична освіта».  

3. Теорія і методика фізичного виховання як наукова дисципліна та її 

місце в системі наукових знань. 

4. Теорія і методика фізичного виховання як навчальна дисципліна, її 

зв’язок з іншими дисциплінами. 

5. Класифікація фізичних вправ. 

6. Дайте визначення терміну «виховання фізичних якостей».  

7. Визначення поняття “фізична культура”. Діяльнісні, результативні та 

матеріально-ціннісні аспекти фізичної культури. 

8. Характеристика техніки фізичної вправи. 

9. Дайте визначення терміну «фізична підготовка».  

10. Характеристика поняття “фізичне виховання”, його роль і значення в 

сучасному суспільстві. 
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11. Кінематичні характеристики техніки фізичних вправ. 

12. Дайте визначення терміну «фізичний розвиток».  

13. Характеристика поняття “фізичний розвиток”. Фактори, що 

обумовлюють параметри фізичного розвитку людини. 

14. Динамічні характеристики техніки фізичних вправ. 

15. Дайте визначення терміну «фізичне вдосконалення».  

16. Визначення поняття “здоров’я” і „здоровий спосіб життя”, чинники що 

впливають на здоров’я людини. 

17. Ритмічні характеристики техніки фізичних вправ. 

18. Дайте визначення терміну «спорт».  

19. Характеристика понять “фізична підготовка”, “фізична 

підготовленість” та “фізична працездатність”. 

20. Характеристика оздоровчих сил природи як засобу фізичного 

виховання. 

21. Перерахуйте головні конкретні показники фізично досконалої людини 

сучасності.  

22. Методи дослідження в ТМФВ. 

23. Характеристика гігієнічних чинників як засобу фізичного виховання. 

24. Перерахуйте закони, якими визначаються і яким підпорядкований 

процес фізичного розвитку людини.  

25. Спорт в системі соціальних явищ, визначення понять “масовий спорт” 

та “ спорт вищих досягнень”. 

26. Характеристика методів наочності у фізичному вихованні. 

27. Вкажіть мету фізичного виховання в Україні.  

28. Визначення поняття „система фізичного виховання”. 

29. Характеристика методів слова у фізичному вихованні. 

30. Вкажіть загально педагогічні завдання фізичного виховання.  

 

Легка атлетика та методика ії викладання  

 1. Історія виникнення та розвитку рухливих ігор у світі. 

 2. Етапи розвитку рухливих ігор на Україні. 

 3. Основні поняття про рекреаційні ігри. 

 4. Класифікація рухливих ігор. 

 5. Гігієнічне і оздоровче значення ігор. 

 6. Виховне значення рухливих ігор. 

 7. Навчальне значення рухливих ігор. 

 8. Анатомо-фізіологічні і психічні особливості учнів молодшого 

шкільного віку. 

 9. Характеристика Рекреаційні ігор для дітей молодшого шкільного віку. 

10.Анатомо-фізіологічні і психічні особливості вікового розвитку 

школярів 10-15 років. 

 11.Характеристика рекреаційних-рухливих ігор для підлітків.  
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12.Вікові особливості юнаків і дівчат старшого шкільного віку. 

13.Характеристика рекреаційних-рухливих ігор для юнаків і дівчат 

старшого шкільного віку. 

 14.Основні завдання керівника гри. 

 15.Підготовка до проведення гри. 

 16.Підготовка місця гри. 

 17.Підготовка інвентарю.  

18.Шикування гравців дляпочатку гри. 

 19.Написання конспекту уроку з рекреаційних-рухливих ігор. 

20.Основні завдання рекреаційних рухливих ігор. 

21.Педагогічні вимоги до організації та проведення рухливих ігор. 

 22. Розподіл часу уроку з рекреаційних рухливих ігор у молодших 

класах. 

23. Рекомендовані рухливі ігри для учнів молодших класів.  

24. Розподіл часу уроку з рекреаційних рухливих ігор у класах середнього 

шкільного віку. 

 25. Рекомендовані рекреаційні рухливі ігри для учнів середніх класів.  

26. Розподіл часу уроку з рекреаційних рухливих ігор у класах старшого 

шкільного віку. 

27. Рекомендовані рекреаційні рухливі ігри для учнів старших класів. 

28. Функції гри в педагогічній практиці. 

29. Характеристика рухливої гри. 

30. Різниця рухливих ігор від спортивних. 

31. Методичні прийоми характерні для рухливої гри. 

32. Методичні настанови П.Ф.Лесгафта щодо проведення гри. 

33. Ігри, які розподіляються за видами рухів. 

34. Імітаційні ігри. 

35. Рухливі та національні ігри, які використовуються для виховання 

спритності. 

36. Рухливі та національні ігри, які можна використовувати для 

виховання сили. 

37.Рухливі ігри, які відповідають вихованню витривалості. 

38.Значення ігор-естафет. 

39. Різниця ігри хлопчиків і дівчаток. 

40.Значення ігр, які проводяться під час перерв. 

41. Значення ігр, які проводяться у групі продовженого дня. 

42. Ігри на святі. 

43. Ігри для занять у спортивних секціях. 

 

Оздоровчій фітнес  

1. Історія формування і теорії походження фітнес програм. 

2. Мета, завдання і характеристика фітнесу в сучасному суспільстві. 

3. Структура фізичної підготовленості людини. Визначення особливості 

раціонального змісту й обсягів рухової активності. 
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4. Вікові особливості проведення фітнес програм. Контроль за 

оздоровчим ефектом фітнес програм. 

5. Яким чином спадковість впливає на фізичний стан організму та 

здоров’я? 

6. Класифікація видів оздоровчого фітнесу, характеристика, структурні 

компоненти та різновиди. Основні принципи застосування. 

7. Оцінювання  рівня  фізичного  стану  та  фізичної  підготовленості. 

Визначення дозування фізичних навантажень. 

8. Дайте визначення понять: «оздоровчий фітнес», «працездатність», 

«тренування», «вправи», «здоровий образ життя», «вправи низької 

інтенсивності», «вправи середньої інтенсивності», «вправи високої 

інтенсивності». 

9. Основи техніки виконання фізичних вправ. 

10. Структура складання навчальних комплексів з фітнесу та 

класифікація вправ, методичні рекомендації до проведення занять. 

11. Які фізичні фактори Ви знаєте та як вони безпосередньо впливають 

на фізичний стан людини? 

12. Особливість проведення індивідуальних і групових заняття з фітнесу. 

Регулювання фізичного навантаження під час занять. 

13.  Визначте основну мету підтримки здоров’я людини? Назвіть форми 

порушень серцеве – судинної системи? Надайте  характеристику 

ішемічної хворобі серця. 

14. Структура і спрямованість тренувальних навантажень. . Назвіть 

найбільш поширенні  фактори ризику для здоров’я людини. 

15.Назвіть основну мету підтримання працездатності.  Назвіть основні 

складові здорового способу життя. 

16. Надати характеристику загальному фітнесу та фізичному фітнесу. 

17. Охарактеризувати два напрями у галузі оздоровчого фітнесу. 

18.Охарактеризувати структуру та зміст заняття аквафітнесом. 

19.  Охарактеризувати структуру та зміст заняття аквафітнесом з різним 

контингентом. 

20.Біологічні,  психолого-педагогічні  закономірності  рухової  

діяльності. 

Поняття «рухові здібності». Організм як функціональна система. 

21. Назвати та охарактеризувати основні напрямки базової аеробіки. 

22. Надати характеристику роуп – скіппінгу. 

23.Назвати та охарактеризувати різновиди силової аеробіки. 

24. Вікові, статеві та індивідуальні особливості розвитку рухових 

здібностей. 

25. Особливість фітнес програм в основі яких лежать види рухової 

активності оздоровчої спрямованості. 

26. Особливість фітнес програм в основі яких лежать види рухової 

активності силової спрямованості; оздоровчі види гімнастики. 
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27. Особливість фітнес програм в основі яких лежать види рухової 

активності в воді. Особливість фітнес програм в основі яких лежать види 

рухової активності аеробного характеру. 

28. Фітнес програми які залежать від віку та статі населення фітнес 

програми для дітей молодшого шкільного віку. 

29. Особливість фітнес програм для дітей середнього та старшого 

шкільного віку. 

30. Особливість фітнес програм для юнацького віку. 

31. Особливість фітнес програм для середнього віку. 

32. Особливість фітнес програм для похилого віку. 

33. Особливість фітнес програм для жінок в до- і післяродовий періоди. 

34. Види рухової активності в воді. Види рухової активності 

рекреативного характеру. 

35. Фітнес програми для жінок в до- і післяродовий періоди 

36.Фітнес програми для людей похилого віку. 

37. Надати характеристику шейпінгу  та його основним засобам. 

38.  Надати характеристику стандартного заняття шейпінгом 

39. Охарактеризувати основні види циклічної аеробіки. 

40. Охарактеризувати комбіновані види аеробіки.  

41.  Надати характеристику аквафітнесу.Надати характеристику 

програмам  з аквафітнесу. 

42. Охарактеризувати нові форми рухової активності в умовах водного 

середовища.  

43. Дайте визначення понять: «рухова активність», «фітнес – 

тренування», «фізичний стан», «фізична реакція». 

44.  Наведіть точки зору щодо ефективності використання окремих 

фізичних вправ у фітнес – тренуванні. 

45. Назвіть способи нормування фізичної активності людини. 

46. Визначте фізіологічні показники, що свідчать про рівень фізичного 

навантаження у фітнес – тренуванні. 

47. Наведіть раціональні (оптимальні) показники ЧСС  у фітнес – 

тренуванні для осіб різного віку. 

48. Зазначте основні фактори, які визначають РФС людини. 

49.  Розкрийте залежність спрямованості фітнес – тренування від РФС. 

50.  Вкажіть параметри фізичного навантаження для осіб з різними РФС 

51. Назвіть раціональну кількість занять у тижневому циклі фітнес – 

тренувань для осіб з різним РФС. 

52. Доведіть ефективність використання циклічних вправ як засобів 

оздоровлення. 

53. Розкрийте особливості дозування фізичного навантаження в 

оздоровчому тренуванні з використанням циклічних вправ. 

54. Вкажіть раціональні параметри фізичного навантаження за 

показниками ЧСС. 
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55. Наведіть схему складання програм оздоровчого тренування (на 

прикладі однієї з циклічних вправ). 

56. Вкажіть особливості програм оздоровчого тренування з 

використанням ходьби та бігу залежно від РФС. 

57. Назвіть етапи засвоєння раціональної техніки оздоровчої ходьби та 

бігу. 

58. Розкрийте особливості програм оздоровчого тренування з 

використанням ходьби та бігу на лижах. 

59.  У чому полягають особливості складання програм оздоровчого 

тренування з використанням їзди на велосипеді? 

60.  Зазначте особливості використання плавання в оздоровчих цілях. 

61.  Розкрийте особливості раціонального дихання (руховий дихальний 

цикл) при виконанні циклічних вправ. 

62. Обгрунтуйте, що спортивні ігри можуть бути засобом оздоровлення. 

63. Поясніть, чому вибір окремих спортивних ігор як засобів 

оздоровлення залежить від віку та рівня фізичного стану тих, хто 

займається. 

64. Від яких показників залежить дозування фізичного навантаження під 

час оздоровчих занять спортивними іграми? 

65. Наведіть максимально допустимі показники ЧСС в оздоровчому 

тренуванні з використанням спортивних ігор. 

66. Вкажіть методичні прийоми оптимального дозування фізичного 

навантаження в спортивних іграх. 

67. Розкрийте сутність різних підходів до складання програм 

оздоровчого тренування із використанням спортивних ігор. 

68. У який послідовності необхідно вивчати технічні прийоми гри в 

оздоровчих заняттях? 

69. Вкажіть структуру та зміст оздоровчо – тренувального заняття з 

використанням спортивних ігор. 

70.  Розкрийте особливості комплектування оздоровчих груп та команд в 

заняттях спортивними іграми. 

71. Назвіть вимоги правил безпеки в оздоровчих заняттях спортивними 

іграми. 

72. На які умовні групи поділяються оздоровчі види гімнастики? 

73. Дайте характеристику ритмічної гімнастики як засобу оздоровлення. 

74.  Назвіть мету та особливості змісту занять шейпінгом. 

75.  Розкрийте особливості методики використання вправ на 

розтягування в оздоровчих цілях. 

76.  У чому полягають особливості методики фітнес – тренувань, 

спрямованого на розвиток сили? 

77.  Зазначте особливості програмування та методики проведення занять 

із використанням тренажерів. 

78.  Наведіть приклади сучасних видів танцювальної аеробіки. 
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79. Яким чином визначається фізичне навантаження в фітнес – заняттях 

танцями? 

80. Як складається програма танцювальної аеробіки за рекомендаціями 

К.Купера? 

81. Назвіть вікову періодизацію дорослої людини. 

82.  У чому полягають особливості оздоровчого фітнес тренування в 

перший період зрілого віку? 

83.  Яким вимогам повинна відповідати організація оздоровчого фітнес 

тренування у другий період зрілого віку? 

84.  У чому полягають особливості оздоровчого фітнес тренування 

чоловіків, старших 40 років? 

85.  Чим обумовлені особливості методики оздоровчих фітнес занять із 

особами похилого віку? 

86.  Вкажіть методичні правила, які регламентують організацію 

оздоровчих фітнес занять з особами похилого віку. 

87. Чим обумовлені особливості методики оздоровчого фітнес 

тренування  жінок? 

88. Вкажіть особливості методики оздоровчого фітнес тренування жінок 

залежно від віку. 

 

Основи студентського спорту 

1. Проблеми досягнення високих спортивних результатів в період 

навчання у ЗВО 

2. Спорт як активний відпочинок в учбовій і професійній праці 

3. Проблеми  акцентованого виховання і вдосконалення основних 

фізичних якостей людини 

4. Види спорту, що переважно розвивають витривалість  і швидкісно-

силові якості. 

5. Організаційні особливості студентського спорту 

6. Студентські спортивні змагання та їх системи 

7. Студентські спортивні організації 

8. Всесвітні студентські спортивні ігри (універсіади) 

9. Студентський спорт  та системи студентських спортивних змагань 

10. Причини  погіршення здоров'я студентської молоді 

11. Спортивна підготовка студентів 

12. Громадські організації 

13. Обґрунтування  індивідуального вибору студентом окремих видів 

спорту або систем фізичних вправ 

14. Зміцнення здоров'я, корекція недоліків фізичного розвитку і статури 

15. Види спорту, що переважно розвивають основні фізичні якості 

16. Календар студентських змагань, положення про змагання в обраному 

виді спорту 

17. Основні завдання діагностики. 

18. Історія виникнення спортивних клубів 
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19. Створення спортивних клубів в університетах 

20. Організаційні особливости студентського спорту 

21. Головні функції студентського  спорту 

22. Класифікаційні ознаки спортивного клубу 

23. Головна мета і завдання діяльності спортивних клубів у вищих 

навчальних закладах 

  

 

ПРИКЛАД  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВСТУПНИЙ  ФАХОВИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) 

 

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ 

ОС «БАКАЛАВР» II КУРС МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, 

ЗДОБУТОГО ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

 

ВАРІАНТ №1 

 

1) Визначення понять: рекреаційно-оздоровча діяльність, рекреаційний 

потенціал, рекреаційна галузь, рекреаційна індустрія. Інфраструктура 

рекреаційної індустрії. 

2) Функції рекреації в суспільстві. 

3) Місце фізичної культури в загальній культурі людства.  

4) Визначення понять «спорт», «спортивна діяльність», «система 

підготовки спортсмена», «спортивний рух», «спортивне тренування», 

«спортивне досягнення». 

 

Екзаменаційні матеріали затверджені на засіданні Вченої ради МДУ 

(протокол № _____   від «_____»______________2020 р.) 

 

Голова фахової атестаційної комісії            А.В. Осіпцов 
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ПРИКЛАД  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВСТУПНИЙ  ФАХОВИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНІСТІ 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) 

 

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ 

ОС «БАКАЛАВР» III КУРС МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, 

ЗДОБУТОГО ЗА СПОРІДНЕНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

 

ВАРІАНТ №1 

 

1) Функції легкої атлетики. 

2) Види легкої атлетики та їх характеристика. 

3) Техніка старту, стартового розбігу. 

4) Розвиток силових якостей. 

 

Екзаменаційні матеріали затверджені на засіданні Вченої ради МДУ 

(протокол № _____   від «_____»______________2020 р.) 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії            А.В. Осіпцов 

 

 

4. КРИТЕРІЇ ТА ВИМОГИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ 

ОСВІТА  (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО 

СПЕЦІАЛІСТА 

Оцінювання абітурієнтів, що проходять вступні випробування і 

вступають на ОС Бакалавр за спеціальності 014 Середня освіта. (Фізична 

культура) на базі диплома молодшого спеціаліста, здобутого за спорідненою 

спеціальністю здійснюється на підставі письмового фахового іспиту.  

Письмовий фаховий іспит  оцінюється на підставі отриманих балів за  

відповіді на поставлені запитання (чотири запитання). На основі відповідей 

виставляється бальна оцінка  від 200 до 0 балів. Прохідний бал – 100  балів.   

Бали розподіляються порівну між чотирма завданнями – по 50 балів за 

кожне виконане завдання. Максимальна кількість балів, яку може отримати 

абітурієнт за відповідь  нараховується за умови повного, аргументованого 

викладу матеріалу, якщо абітурієнт показав обізнаність з основних питань 

психолого-педагогічної проблематики, доказово висвітлює власне бачення 

педагогічних проблем, під час письмової відповіді у абітурієнта виявлені 

вміння аналізувати, узагальнювати та оцінювати інформацію.  
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Письмовий фаховий іспит   

Критерії оцінювання письмового фахового іспиту   
Рівень компетентності Оцінка в балах 

(за 100 бальною 

шкалою) 

Критеріальні характеристики  

ВИСОКИЙ «відмінно» 

180-200 

А 

На високому рівні володіє узагальненими 

знаннями в обсязі програм з фізичного 

виховання та спорту на рівні молодшого 

спеціаліста, аргументовано використовує їх у 

письмовій відповіді, висловлює власну  точку 

зору на існуючі проблеми і аргументує  її. 

Стилістика письмового мовлення гармонійна, 

логічна, грамотна.  Виказує особливу 

цікавість до наук психолого-педагогічного 

циклу,  роботи ЗОШ. Вміє самостійно 

аналізувати педагогічну ситуацію, 

узагальнювати, приймати певну позицію, 

описувати шляхи розв’язання практичної 

задачі, прагне до роботи з дітьми. 

ДОБРИЙ «добре» 

140-179 

В - С 

Володіє в достатній мірі програмним змістом 

з фізичного виховання та спорту. Зміст 

письмової відповіді  побудований логічно, 

послідовно із наведенням відповідної 

аргументації.  Нестандартні  практичні 

ситуації, педагогічні задачі розв’язує, але 

демонструє певну суб’єктивність поглядів на 

дитячу природу. Мовленнєвий запас 

достатній, мова грамотна, стилістично 

оформлена. 

ЗАДОВІЛЬНИЙ «задовільно» 

100-139 

D - Е 

Має загальні уявлення за обома питаннями, 

намагається відповідати письмово, 

вибудовуючи логіку розмірковувань але 

знання уривчасті. неточні. Теоретичні основи 

не засвоєні в достатній мірі, розв’язання 

педагогічних задач надається без аналізу. 

Мова невиразна, висновки нелогічні. 

НЕЗАДОВІЛЬНИЙ «незадовільно» 

0-99 

FX 

Розрізняє питання згідно їх належності до 

предмету (фізичне виховання та спорт). Не 

володіє поняттями, не визначає суттєві 

положення.  У практичному завданні 

присутня лише описова частина без 

аргументованих пояснень шляхів вирішення 

ситуації. Відповідь схематична, коротка. 

Стиль письмового мовлення невиразний, 

припускається  граматичних і стилістичних 

помилок. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТІ                      
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014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) ІІ КУРС НА БАЗІ 

ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 

з дисципліни «Історія спортивного та олімпійського руху» 

1. Платонов В.М., Гуськов СИ., Юшко Б.Н., Лынець М.М. 

Профессиональный спорт. - К.: Олімпійська література, 2000. - 487 с. 

2. Платонов В.Н., Гуськов СИ. Олимпийский спорт: Учебник (в 2 кн.). - К.: 

Олимпийская литература, 1994. - 496 с. 

3. Энциклопедия Олимпийского спорта: В 5 т. / Под общ. ред. 

В.Н.Платонова. - К.: Олимпийская литература, 2004. 

4. Енциклопедія  Олімпійського  спорту  України / За ред. В.М. Платонова - 

К.: Олімпійська література, 2005. - с. 

5. М.М. Булатова, Б 90 Енциклопедія Олімпійського  спорту в запитаннях  і 

відповідях. – К.: Олімпійська  література, 2009. – 400с.: іл. 

 

з дисципліни «Характеристика сфери фізичного виховання» 

1. Жданова О.М. Управління фізичною культурою: Навчальний посібник для 

фізкультурних вузів. – Львів: Фенікс, 2000. – 28 с.  

2. Закон України ― Про фізичну культуру і спорт. – К., 1994. – 22с.  

3. Закон України ― Про внесення змін до Закону України ―Про фізичну 

культуру і спорт‖ (від18 червня 1999 року) // Голос України. – 1999. – 17 

липня.  

4. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні. – 

К.,1994. – 34 с.  

5. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення 

України. – К., 1996. – 31 с.  

6. Цільова комплексна програма ― Фізичне виховання – здоров’я нації. – К., 

1998. - 48c.  

7. Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в 

Україні // Державний комітет з фізичної культури і спорту України. – К., 

1998. – 20 с.  

8. Статути ФСТП «Україна», ФСТ «Колос» агропромислового комплексу 

України, Українського ФСТ «Динамо».  

9. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации. – М. : 

Физкультура, образование и наука,1998. – 162 с.  

11. Гуськов С.И. Спортивный маркетинг. – К. :Олимпийская литература, 

1996. – 296 с.  

 

з дисципліни «Технології та види спорту для всіх» 

1. Годік М.А. Контроль тренувальних навантажень змагань. - М.: 

Фізкультура і спорт, 2008. - 136с  

2. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні. – К., 

1994. – 34 с.  
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3. Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: Теорія і практика: навч.посіб. 

/М.В.Дутчак. - К.: Олімпійська література, 2009. - 279 с.  

4. Жданова О.М. Управління фізичною культурою: Навчальний посібник для 

фізкультурних вузів. – Львів: Фенікс, 2000. – 28 с.  
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спорту /Є.Н.Приступа, О.М.Жданова, М.М.Линець та ін. ; за наук. ред. 

Є.Н.Приступи. – Дрогобич: Коло, 2010. – 448 c. 

 3. Хоули Эдвард Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнесса / 

Эдвард Т. Хоули, Б. Дон Френкс. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 376 

с.  

 4. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : підр. для 

студ. ВНЗ фіз.. виховання і спорту /Б.М.Шиян – Т. : Навчальна книга – 
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