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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 

 017 Фізична культура і спорт (згідно з Переліком галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266) розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки 

молодшого спеціаліста відповідної спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст за спеціальностями   017 Фізична культура і спорт. 

Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст і формування рейтингового списку з абітурієнтів, 

які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим 

терміном за спеціальністю  017 Фізична культура і спорт. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальної програми з 

дисципліни навчального плану ОКР молодший спеціаліст:  

1. Теорія та методика фізичного виховання. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

- методологічні та теоретичні основи педагогічного процесу фізичного 

виховання та спорту; 

- історико-педагогічні закономірності і традиції становлення та 

розвитку національної системи фізичного виховання; 

- вихідні поняття теорії фізичного виховання; 

- функції спорту; 

- законодавчі та програмно-нормативні засади системи фізичного 

виховання; 

- основні закономірності процесу навчання рухових дій та розвитку 

фізичних якостей школярів; 

- засоби, методи, принципи фізичного виховання; 

- особливості методики розвитку рухових якостей школярів; 

- основи планування, педагогічного контролю та обліку навчального 

процесу з фізичного виховання молодшої школи; 

- теоретико-методичні основи та організаційну структуру системи 

фізичного виховання. 

Вступник повинен вміти: 

- творчо використовувати отримані знання з теорії і методики 

фізичного виховання при вирішенні педагогічних, навчально-

виховних, науково-методичних завдань з врахуванням вікових і 

індивідуальних відмінностей учнів; 
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- планувати, організовувати і здійснювати роботу з фізичного 

виховання, проведення навчальних заходів і спортивних змагань; 

- оцінювати рівень фізичного розвитку дітей шкільного віку; 

- організовувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу в 

школі; 

- орієнтуватися в спеціальній методичній літературі згідно профілю 

підготовки. 

 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Для спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

Тема 1. Теорія фізичного виховання як наукова і навчальна 

дисципліна. 

Предмет теорії фізичного виховання і її місце в системі наукових знань. 

Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання. Вихідні поняття 

теорії фізичного виховання: фізична культура, фізичний розвиток, фізичне 

виховання, спорт. 

Тема 2. Система фізичного виховання. 

Визначення поняття. Основи української національної системи фізичного 

виховання. Ідеологічні основи. Науково-методичні основи. Правові та 

програмно-нормативні основи. Організаційні основи. Умови функціонування 

системи фізичного виховання. Мета та основні завдання фізичного виховання. 

Освітні завдання. Оздоровчі завдання. Виховні завдання.  

Тема  3.Принципи побудови процесу фізичного виховання. 

Визначення поняття. Структура системи педагогічних принципів. 

Методичні принципи фізичного виховання: принцип свідомості й активності 

учнів; принцип наочності; принцип доступності й індивідуалізації; принцип 

систематичності. Принципи побудови занять у процесі фізичного виховання: 

принцип міцності і прогресування; принцип безперервності; принцип 

циклічності; принцип врахування вікових особливостей особистості. 

Тема 4. Засоби фізичного виховання. 

Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. Природні сили як 

допоміжний засіб фізичного виховання. Гігієнічні фактори як допоміжний засіб 

фізичного виховання. Зміст та форма фізичних вправ. Загальні поняття про 

техніку фізичних вправ. Компоненти техніки фізичних вправ. Фази виконання 

фізичних вправ. Характеристики рухів: просторові характеристики; часові 

характеристики рухів; просторово-часові характеристики; динамічні та 

ритмічні характеристики. Класифікація фізичних вправ.  

Тема 5. Навантаження та відпочинок як взаємопов’язані компоненти 

виконання фізичних вправ. 

Загальна характеристика фізичного навантаження. Регулювання 

зовнішньої сторони навантаження шляхом зміни її компонентів. Внутрішня 

сторона фізичного навантаження. Відпочинок між фізичним навантаженням як 

фактор оптимізації тренуючих впливів. Негативний влив фізичного 
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навантаження на стан фізичної підготовленості та здоров’я людини. Адаптація 

організму до навантаження. 

Тема 6. Методи фізичного виховання. 

Визначення поняття: «метод», «методичний прийом», «методика». 

Практичні методи фізичного виховання: методи навчання рухових дій, методи 

вдосконалення та закріплення рухових дій, методи вдосконалення фізичних 

якостей. Загально-педагогічні методи в фізичному вихованні. Методи 

демонстрації. Методи наочності. 

 Тема 7. Основи спортивного тренування в обраному виді спорту. 
 Визначення поняття  "спорт". Функції спорту. Методика навчання техніки 

обраного виду спорту. Методика спортивної підготовки обраного виду спорту. 

Методика проведення навчально-тренувальних занять з обраного виду спорту. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.  

Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням 

приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання, критерії 

оцінювання відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних 

випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на 

офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2018 році.  

Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 25 тестових завдань, для 

кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні години (120 хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  
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Вірне виконання усіх 25 тестових завдань оцінюється в 200 балів. 

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 8. 

Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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