
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр 

за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст 

за спеціальністю  
 

017 "Фізична культура і спорт" 
 

Варіант 0 
 
1. До правових основ фізичної культури відносяться: 

А)Положення про державні тести і нормативи фізичної підготовленості; 
Б) Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; 
В) Єдина спортивна класифікація України; 
Г) Програма фізичного виховання учнів 1-11 класів. 

 
2. Слово «фізичне» трактується, як: 

А)  переміщення тіла людини у просторі й часі; 
Б)  багаторазове повторення; 
В)  свідоме виконання дії; 
Г)  не свідоме виконання дії. 

 
3. Основа техніки руху це - … 

А)  найбільш важлива частина даного способу виконання рухового завдання; 
Б)  індивідуальна складова варіації техніки виконання фізичної вправи; 
В) порядок прояву м’язових сил, основні моменти узгодження рухів у 
просторі й часі. 
Г) другорядні особливості рухової дії, які не порушують її основного 
механізму. 

 
4. Руховою діяльністю називають: 

А) комплекс складно-координаційних рухів; 
Б) поєднання декількох специфічних рухових дій; 
В) систему узгоджених рухів; 
Г) ритмічні рухи, спрямовані на вирішення поставлених завдань.  
 

5. Яку фізичну якість розвиває біг на 1000 та 3000м: 
а) прудкість; 
б) спритність ; 
в) витривалість; 
г) силу. 

 
6. Що розуміється під ефектом фізичних вправ? 

А) викликані вправами зміни в стані організму; 
Б) розвиток рухових здібностей; 
В) оволодіння руховими навичками. 
Г)виконання вправ під музичне супроводження. 



 
7. Суть методу суворо-регламентованої вправи заключається в тому, що: 

А) вправи виконуються  з регламентованою інтенсивністю і варіативними 
інтервалами відпочинку в залежності від фізичної підготовленості людини; 
Б)кожна вправа виконується в суворій формі з регламентованим 
навантаженням; 
В) вони визначають сувору послідовність виконання фізичних вправ; 
Г) методи регламентують організацію занять фізичними вправами. 
 

8. Які вам відомі елементарні форми прояву прудкості (швидкості): 
А) швидкість простої реакції, швидкість складної реакції, швидкість 
одиночного руху, швидкість в локомоціях; 
Б) швидкість  реакції, швидкість одиночного руху, частота(темп) рухів; 
В) швидкість  в бігу, швидкість одиночного руху, швидкий початок руху; 
Г)  частота рухів, темп рухів, ритм рухів, рухова реакція. 

 
9. Принцип повторності реалізується через: 

А) чергування повторення вправ и відпочинку; 
Б) ускладнення фізичних вправ; 
В) виділення головних і супідрядних ланок руху; 
Г) розвиток рухової пам’яті. 

 
10. До педагогічних критеріїв ефективності техніки фізичних вправ 
відносяться: 

А) результативність фізичної вправи, параметри стандартної техніки, різниця 
між реальним результатом і можливим;  
Б) параметри стандартної техніки, параметри персональної техніки; 
В) різниця між реальним результатом і можливим, рівень і якість 
сформованості життєво важливих рухових вмінь та навичок; 
Г) параметри персональної техніки, рівень і якість сформованості спортивних 
рухових умінь та навичок. 

 
11. Підготовчі вправи це ….. 

А) вправи, що є предметом вивчення;     
Б) дії, що полегшують освоєння основної вправи; 
В) дії, що сприяють розвитку тих фізичних здібностей, які необхідні для 
вивчення. 
Г) вправи хореографії. 

 
12. Процес фізичного виховання вивчають інші науки, які можна поділити на 
дві групи: 

А) природничі і суспільні;    
Б) біологічні і фізичні; 
В) формальні і реальні; 
Г) логічні і інтеграційні. 

 
 



13. Третім джерелом виникнення теорії фізичного виховання є: 
А) практика фізичного виховання; 
Б) практика суспільного життя; 
В) прогресивні ідеї філософів, педагогів, психологів, лікарів 
Г) результати досліджень у суміжних галузях знань. 

 
14. До показників, які характеризують фізичний розвиток людини, відноситься: 

А) показники будови тіла, здоров’я та розвитку фізичних якостей;  
Б) показники рівня фізичної підготовленості і спортивних результатів; 
В) рівень і якість сформованості життєво важливих рухових вмінь та 

навичок; 
Г) рівень і якість сформованості спортивних рухових умінь та навичок. 

 
15.Основним засобом вирішення завдань фізичного виховання є: 

А) фізична вправа; 
Б) режим дня; 
В) фізична культура; 
Г) спортивні ігри, гімнастика, легка атлетика. 

 
16. Моторною функцією організму, що виражається у зміні положень тіла або 
окремих його частин, називають: 

А) рухом; 
Б) руховою активністю; 
В) руховою здібністю; 
Г) руховою діяльністю.  

 
17. Допоміжним засобом вирішення завдань фізичного виховання є: 

А) оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори; 
Б) фізична вправа та рухова активність; 
В) фізична культура та спорт; 
Г) розминка та розігрів м’язів.  

 
18.  Методи організації учнів на уроках фізичної культури: 

А) гімнастичний, змагальний, ігровий; 
Б) серійний, коловий, інтервальний; 
В) фронтальний, груповий, індивідуальний; 
Г) змагальний, ігровий, гімнастичний. 
 

19. Сукупність ланок і рис структури рухів, які необхідні для вирішення 
рухового завдання у певний спосіб, називають: 

А) технікою фізичних вправ; 
Б) основою техніки рухів; 
В) структурою техніки рухів; 
Г) деталями техніки фізичних вправ. 
 

 
 



20. Які фактори зумовлюють гнучкість людини: 
А)рухливість нервових процесів, рівень розвитку швидкої сили і т.д. 
бБбудова суглобів, температура тіла, міжм'язова координація, стан психіки; 
В)структура та маса м'язів,внутрішньом'язова координація,реактивність 
м'язів; 
Г)продуктивність роботи систем енергозабезпечення, структура м'язів і т.д. 
 

 


