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

за спеціальністю 
 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
 

Варіант 0 
 
1. Довільний рух характеризується: 

А) багаторазовим виконанням 
Б)  стереотипним виконанням 
В) свідомим виконанням  
Г) переміщенням у просторі й часі 

 
2. Кумулятивний тренувальний ефект відображає … 

А) вплив вправи, що залишається після її виконання протягом 24 годин і 
змінюється в залежності від динаміки обумовлених відновлювальних 
та інших процесів 

Б) процеси, що відбуваються в організмі безпосередньо під час вправи і 
змінений функціональний стан організму, що виникає до кінця 
вправи, у результаті її виконання 

В) довгострокові адаптаційні зміни стану організму 
Г) надбання людиною високого рівня фізичної працездатності 

 
3.  Загально розвивальні вправи - це 

А) рухи, які полегшують засвоєння основної вправи 
Б) рухи руками, ногами, тулубом і головою, які виконуються з різним 

м’язовим напруженням, різною швидкістю й амплітудою, 
симетрично й асиметрично, одночасно й послідовно 

В) застосовуються переважно для розвитку саме тих м’язових груп і 
рухових якостей, які є визначальними для засвоєння техніки певної 
групи вправ 

Г) автоматизовані рухові дії 
 
4. Чи є звичайна ходьба фізичною вправою? 

А) так 
Б) ні 
В) якщо триває більше 30 хв.  
Г) якщо переходить в біг 

 
5. Принцип повторності реалізується через: 

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



6. Як класифікуються силові вправи? 
А) за анатомічною характеристикою 
Б) за характеристикою м’язових зусиль 
В) за структурою рухів 
Г) за місцем проведення 

 
 
7. Другорядні особливості рухової дії, які не порушують її основного 

механізму, прийнято називати: 
А) допоміжні складові техніки 
Б) ланки техніки 
В) складові техніки 
Г) деталі техніки  

 
 
8.Фізичний розвиток – це: 

А) процес зміни форм і функцій організму людини протягом її 
індивідуального життя 
Б) сукупність досягнень суспільства у створенні і раціональному 
використанні спеціальних засобів, методів і умов цілеспрямованого 
фізичного та духовного удосконалення людини 
В) загальні закономірності функціонування і розвитку фізичного виховання 
Г) взаємозв’язки фізичного виховання з іншими сторонами загальної системи 
виховання у процесі всебічного розвитку особистості 

 
 
9. Підвідні вправи це … 

А) вправи, що є предметом вивчення     
Б) дії подібні до основної вправи і полегшують її освоєння 
В) дії, що сприяють розвитку тих фізичних здібностей, які необхідні для 
вивчення основної вправи 
Г) вправи з гантелями 

 
 
10. Метод стандартної вправи має різновиди: 

А) метод стандартної-безперервної і стандартно-прогресуючої вправи 
Б) метод стандартно-повторної і рівномірної вправи 
В) метод стандартно-інтервальної і стандартно-поточної вправи 
Г) метод стандартно-безперервної і стандартно-інтервальної вправи 
 



11. Розвиток – це  
А) накопичення кількісних змін в організмі людині 
Б) цілеспрямований процес формування у людини певних якостей 
В) кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються під впливом 

різних факторів 
Г) фізичні зміни дитячого організму 
 
 

12. Оберіть ознаки змістового компоненту педагогічного процесу:  
А) містить усю різноманітність цілей і завдань педагогічної діяльності: від 

загальної мети – всебічного і гармонійного розвитку особистості – до 
конкретних завдань формування певних якостей чи їх елементів 

Б) відображає смисл, що вкладається як у загальну мету, так і в кожне 
конкретне завдання; зміст, який необхідно засвоїти  

В) передбачає взаємодію педагогів і вихованців, їх співробітництво, 
організацію й управління процесом 

Г) процесу характеризує досягнуті зрушення відносно поставленої мети  
 
 

13. Аналіз уроку – це: 
А) процес дослідження розумових здібностей учня 
Б) один із способів опитування учнів за певною схемою 
В) розгляд та оцінка навчального заняття в цілому або окремих його сторін 
Г) розгляд і аналіз діяльності вчителя на уроці 

 
 

14. Основними функціями процесу навчання є  
А) організаційна, мотиваційна, управлінська 
Б) навчальна, розвиваюча, вихована 
В) корекційна, стимулююча, дидактична 
Г) організаційна, розвиваюча, дидактична 

 
 

15. Професіограма вчителя – це  
А) набір якостей необхідних вчителю 
Б) система вимог, що ставить професія вчителя до людини 
В) якості, за браком яких людина не може бути вчителем 
Г) перелік рис характеру вчителя 

 



16. Національне виховання - це: 
А) виховання на культурно-історичному досвіді рідного народу, його 

традиціях, звичаях і обрядах на засадах духовності 
Б) національна самосвідомість, розвинута духовність, моральна, художньо-

естетична, правова, трудова, фізична, екологічна культура, розвиток 
індивідуальних здібностей і таланту 

В) попередньо визначені прогнозовані результати в підготовці 
підростаючого покоління до життя, у його особистісному розвитку і 
формуванні 

Г) виховання підростаючого покоління 
 
 

17. У стародавній Греції рабів, яким доручали приводити дітей до школи, 
називали  

А) вихователями 
Б) педагогами 
В) дидаскалами 
Г) учителями 

 
 

18. Хто з відомих педагогів-новаторів запропонував методику викладу 
матеріалу за допомогою блоків інформації та системи опорних конспектів?  

А) Ілля Волков 
Б) Василь Сухомлинський 
В) Євген Ільїн 
Г) Віктор Шаталов 

 
 

19. Автором праць “Серце віддаю дітям”, “Народження громадянина”, “Сто 
порад вчителеві”, “Листи до сина”, “Батьківська педагогіка” є:  

А) Антон Макаренко 
Б) Марія Монтессорі 
В) Василь Сухомлинський 
Г) Йоганн-Генріх Песталоцці 

 
 

20. Оберіть правильну відповідь «Педагогічний процес – це…»?  
А) рух уперед, послідовна зміна станів, стадій розвитку; сукупність 

послідовних дій з метою досягнення якогось результату 
Б) динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на досягнення 

поставленої виховної мети 
В) опанування необхідного обсяг наукових знань, формування світоглядних 

і моральних позицій 
Г) процес характеризує досягнуті зрушення відносно поставленої мети. 


