




 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає 

визначення достатності рівня фізичних здібностей вступника для участі в 

конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для вступу на навчання 

для здобуття освітнього ступеня бакалавр на відкриті та закриті (фіксовані) 

конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти. 

 

Мета творчого заліку 

Творчий залік спрямований на виявлення рівня відповідності майбутніх 

фахівців галузі знань 01 «Освіта» та можливості їх успішного подальшого 

навчання (засвоєння та опанування передбаченими навчальними програмами 

знань, умінь та навичок). 

Творчий залік відображає рівень фізичної підготовленості абітурієнтів і 

складається із основних тестових вправ шкільної програми з фізичної культури. 

 

Строки проведення творчих заліків 

Творчі заліки проводяться за розкладом  

Розклад проведення творчих заліків 

Дата  проведення Час проведення Місце проведення 

 1 курс -  денна форма навчання (бюджет, контракт), заочна форма 

навчання (бюджет) 

12-13 липня 2018 р. 14.00-16.00 

вул. Нікольська, 24, 

м. Миколаїв, 

корпус 04 

факультет фізичної 

культури і спорту 

16-17 липня 2018 р. 14.00-16.00 

18-20 липня 2018 р. 14.00-16.00 

1 курс - заочна форма навчання (контракт); 2 курс 

(денна і заочна форма навчання) – тільки 

контракт 

7 серпня 2018 р. 14.00-16.00 

8 серпня 2018 р. 14.00-16.00 

 

Організація проведення творчого заліку 

До участі в творчих заліках допускаються особи, які отримали повну 

загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну 

загальну середню освіту в рік проведення заліку та подали заяву на ім’я ректора 

МНУ імені В. О. Сухомлинського для участі в творчому заліку за відповідною 

спеціальністю. 

http://tnpu.edu.ua/abiturient/bakalavr/rozkl.php


 

 

Реєстрація здійснюється дистанційно та очно: дистанційно – на сторінці 

реєстрації учасників творчих заліків веб-сайту МНУ імені 

В. О. Сухомлинського (http://mdu.edu.ua/) не пізніше ніж за 1 день до початку 

проведення заліку, очно – уповноваженою особою Приймальної комісії не 

раніше ніж за 1 астрономічну годину і не пізніше ніж за 30 хвилин до початку 

проведення заліку. 

Учасники творчого заліку, які подали заяви дистанційно, крім того, 

зобов’язані підписати власну заяву в день проведення заліку. Уповноважена 

особа Приймальної комісії реєструє заяву учасника творчого заліку в журналі 

реєстрації заяв у день прийняття заяви. 

 

Для проходження творчого заліку абітурієнтам потрібно:  

1. Завчасно подати заяву до приймальної комісії Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

2. У день складання творчого заліку вступнику необхідно з’явитися до 

місця його проведення за 20 хв., мати при собі документ, що засвідчує особу, 

медичну довідку (форма – 086о), з висновком лікаря про допуск до фізичних 

навантажень.  

3. Вступник повинен мати спортивний одяг та спортивне взуття. 

 

Порядок проведення творчого заліку 

Усіх вступників ознайомлюють з правилами техніки безпеки, правилами 

проведення творчого заліку і порядком виклику на старт, який установлюється 

екзаменаторами відповідно до залікової відомості та проводиться розминка, яка 

триває 15 хвилин. 

Під час творчого заліку екзаменаторам забороняється спілкуватися з 

вступниками та батьками, за винятком вказівок і розпоряджень організаційного 

характеру. 

Стороннім особам не дозволяється бути присутнім на місці проведення 

творчого заліку, забороняється спілкуватися з вступниками, заважати чи 

надавати їм допомогу. 

Недотримання правил проходження творчого заліку вступниками, які не 

виконують розпоряджень членів предметної комісії, порушують правила 

безпеки, заважають іншим вступникам, може бути причиною для відсторонення 

вступника від вступних випробувань. 

 

Порядок оцінювання творчого заліку 

Підсумкова оцінка складається із суми балів, отриманих за кожен вид 

практичного завдання, який оцінюється від 1 до 12 балів. Бали, отримані 

вступником за кожен вид випробувань, підсумовуються і діляться на 3 (оцінка 

за творчий залік обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів).  

До подальшої участі в конкурсі для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 



 

 

допускаються вступники,  які за підсумками творчого заліку, набрали від 4 до 

12 балів і отримали оцінку «рекомендовано», що відповідає достатньому рівню 

фізичної підготовленості. 

Вступники, які за підсумками творчого заліку набрали в сумі від 1 до 3 

балів і отримали оцінку «не рекомендовано», не допускаються до подальшої 

участі в конкурсі для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 

014.11 Середня освіта (Фізична культура). 

 

Шкала оцінки випробувань 

Бали 
Рівень фізичної 

підготовленості 
Якісна оцінка Результат 

10-12 високий відмінно рекомендовано 

7-9 вищий за середній добре рекомендовано 

4-6 середній задовільно рекомендовано 

2-3 нижчий за середній незадовільно не рекомендовано 

1 низький погано не рекомендовано 

 

Якщо абітурієнт не з'явився або відмовився від складання нормативу 

(тесту) - бали не нараховуються, абітурієнт позбавляється права подальшої 

участі у вступному випробуванні та конкурсі на зарахування до 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Результати творчого заліку в цілому оголошуються після їх занесення у 

бланки протоколів членами екзаменаційної комісії, призначеної згідно з 

наказом ректора та затвердженням головою приймальної комісії. 

Досягнуті результати творчого заліку кожним вступником та нараховані 

бали, як за кожним видом творчого заліку окремо, так і загальна рейтингова 

сума балів, фіксуються у зведеній відомості, які зберігаються в установленому 

порядку в приймальній комісії університету.  

 

 

Творчий залік складається з трьох видів загальної фізичної 

підготовленості: 

1. Стрибок у довжину з місця. 

2. Згинання і розгинання рук у висі на перекладині (чоловіки) / Згинання і 

розгинання рук в упорі лежачи (жінки).  

3. Нахил тулуба вперед з положення сидячи. 

 

1. Стрибок у довжину з місця. 



 

 

Проведення випробування. Учасник творчого заліку стає носками до 

лінії, робить змах руками назад, потім різко виносить їх уперед, 

відштовхуючись ногами, й стрибає якомога далі. 

Результат. Дальність стрибка у сантиметрах. 

Загальні вказівки та зауваження. Учаснику творчого заліку надається 

три спроби. Зараховується краща з виконаних спроб. 

 

 

2. Згинання і розгинання рук у висі на перекладині (чоловіки)  

Проведення випробування. Учасник творчого заліку набуває положення 

вису, хватом зверху, руки випрямлені, ноги й тулуб утворюють одну лінію. За 

командою «Можна!» починає ритмічно з повною амплітудою згинати і 

розгинати руки. 

Результат. Кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну 

спробу. 

Загальні вказівки та зауваження. Кожному учасникові дозволяється 

лише один підхід до перекладини. У згинанні рук необхідно наближатися до 

точки вису плечима. Не дозволяється перебувати у вихідному положенні та із 

зігнутими руками більше 3 секунд, згинання і розгинання, які виконані з 

помилками не зараховуються. 

 

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (жінки) 

Проведення випробування. Учасниця творчого заліку приймає 

положення упору лежачи, руки випрямлені на ширині плечей кистями вперед, 

тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці ступень опираються на підлогу. За 

командою «Можна!» учасниця починає ритмічно з повною амплітудою згинати 

і розгинати руки.  

Результат. Кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну 

спробу. 

Загальні вказівки та зауваження. Кожній учасниці надається лише одна 

спроба. При згинанні руки прижаті до тулуба, лікті направлені назад. При 

згинанні рук необхідно торкатися грудьми опори. Не дозволяється торкатися 

опори стегнами, згинати тіло і ноги, перебувати у вихідному положенні та із 

зігнутими руками більше 3 секунд, лягати на підлогу, розгинати руки 

почергово, розгинати і згинати руки не з повною амплітудою. Згинання і 

розгинання рук, що виконуються з помилками, не зараховуються. 

 

3. Нахил тулуба вперед з положення сидячи 



 

 

Проведення випробування. Учасник творчого заліку сидить на підлозі 

босоніж так, щоб його п’яти торкались лінії. Відстань між п’ятами 20-30 см. 

Ступні розташовані до підлоги вертикально. Руки лежать на підлозі між 

колінами долонями донизу. За командою «Можна!» учасник тестування плавно 

нахиляється вперед, не згинаючи ніг, намагається дотягнутися руками якомога 

далі.  

Результатом тестування є позначка на  перпендикулярній розмітці в 

сантиметрах, до якої учасник дотягнувся кінчиками пальців рук у кращій з двох 

спроб. 

Загальні вказівки та зауваження. Учаснику надається дві спроби. 

Положення максимального нахилу слід утримувати протягом 2 секунд, 

фіксуючи пальці на розмітці. Вправа повинна виконуватись плавно, ноги прямі, 

якщо учасник згинає ноги в колінах, спроба не зараховується. 

 

За кожен вид тестів нараховується результат у балах відповідно до 

поданої таблиці: 

 

Бали 

Стрибок у 

довжину з 

місця, см 

 

Згинання і 

розгинання рук, 

разів 

Нахил тулуба 

вперед з 

положення 

сидячи, см 

ч ж ч ж ч ж 

1 180 135 1-4 3-4 2 5 

2 185 140 5 5 3 6 

3 190 145 6 6 4 7 

4 195 150 7 7 5 8 

5 200 155 8 8 6 9 

6 205 160 9 9 7 10 

7 210 165 10 10 8 11 

8 215 170 11 11 9 12 

9 220 175 12 12 10 13 

10 225 180 13 13 11 14 

11 230 185 14 14 12 15 

12 235 190 15 15 13 16 

 

 


