
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. Слово «фізичне» трактується, як: 
А)  багаторазове повторення  
Б) переміщення тіла людини у просторі й часі   
В)  свідоме виконання дії  
Г) спонтанне  виконання 
 

2. 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 

 
3. 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 

 
4. У якій фазі виконання фізичних вправ створюються найсприятливіші умови 
для виконання рухів основної фази. 
А) вступній   
Б) підготовчій   
В) підвідній   
Г) тренувальній 

 
5. Рухові уміння характеризують: 
А) контроль за рухом в усіх основних опорних точках  
Б) мінімальна участь свідомості у виконанні вправи  
В) стабільний результат  
Г) автоматизованість управління руховими діями 

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



7. Система фізичного виховання в Україні включає: 
А) соціальну систему фізичного виховання, педагогічну систему фізичного 

виховання   
Б) систему фізичного виховання в Збройних силах та силових структурах   
В) систему фізичного виховання в навчальних закладах   
Г) систему фізичного виховання на підприємствах  

 
8. Які елементи не відносяться до просторових характеристик рухів: 
А) траєкторія руху  
Б) прискорення 
В) поза тіла 
Г) стартове положення 

 
9. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» був прийнятий у: 
А) 2001 р. 
Б) 1996 р.  
В) 1993 р.  
Г)  1991 р.  

 
10. Зміст робочих програм визначається: 
А) вчителем  
Б) завучем  
В) Міністром освіти і науки України  
Г) інспекторами обласних і районних відділів освіти 

 
11. Яка з названих програм діє сьогодні: 
А) Цільова комплексна програма  «Фізичне виховання – здоров’я нації  
Б) Державна програма розвитку фізичної культури і спорту 
В) Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту в Україні  
Г) Програма для проведення секційних занять з дітьми дошкільного віку 

 
12. За структурою рух ділиться на: 
А) підготовчу фазу, основну фазу,заключну фазу  
Б) фазу фінальних зусиль, початкову фазу   
В) вступну фазу, загальну фазу, заключну фазу   
Г) вступну фазу, основну фазу, фазу фінальних зусиль  

 
13. До правових основ фізичної культури відносяться: 
А) Конституція України,Закон України «Про фізичну культуру і спорт»   
Б) Єдина спортивна класифікація України, Конституція України  
В) Закон України «Про вищу освіту»; Закон України «Про фізичну культуру і 

спорт»  
Г) Конституція України, Закон України «Про вищу освіту» 

 
 



14. 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) елементи, які не відносяться до просторових характеристик рухів 

 
15. Що розуміється під ефектом фізичних вправ? 
А) викликані вправами зміни в стані організму   
Б) розвиток рухових здібностей   
В) оволодіння руховими навичками   
Г) розвиток гнучкості 

 
16. 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 

 
17. 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 

 
18. 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 

 
19. Число рухів в одиницю часу характеризує: 
А) швидкісну витривалість   
Б) просту рухову реакцію  
В)  ритм рухів  
Г) темп рухів 

 
20. Відносна сила – це: 
А) сила, яка визначається при порівнянні її прояву в двох різних вправах  
Б) сила, яка припадає на 1 кг власної маси тіла   
В) сила, яка порівнюється у двох різних людей  
Г) сила, яка припадає на 1 см  фізіологічного поперечника м’язу 
 



21. Вимоги до професійних знань кадрів з фізичного виховання: 
А) нормативні документи у галузі фізичної культури  
Б) програмно-педагогічні вимоги до фізичного виховання дітей 
В) теоретичні основи змісту і структури понять: фізична культура, фізичне 

виховання, фізичний розвиток, фізична готовність до життя, рухова 
підготовленість, фізкультурна освіта, фізична досконалість  
Г) закономірність анатомо-фізіологічного, нервово-психічного розвитку 

дітей;  методику фізичного виховання дітей 
 
22. Спортивний педагог – фахівець, який  
А) виконує функції педагога з фізичної культури в освітніх установах, 

тренера з обраного виду спорту, інструктора з фітнесу, інструктора з обраного 
виду спорту, викладача фізичного виховання, викладача спортивних і 
теоретичних дисциплін у вищих навчальних закладах  
Б) вивчає проблеми етичної поведінки людей у процесі занять фізичною 

культурою та спортом  
В) виконує функції передавача знань умінь і навичок з фізичної культури   
Г) виконує організацію спортивних змагань 

 
23. Співробітництво – це 
А) пасивне підпорядкування однієї сторони іншій, що проявляється у вигляді 

відкритих, твердих вказівок, вимог, що і як зробити  
Б) тип взаємодії, що характеризується гуманними, доброзичливими, 

довірчими й демократичними взаєминами, спільними діями  
В) це турбота однієї сторони про іншу (учителі про учнів)   
Г) тип взаємодії, коли одні діють переважно як передавачі, а інших - як 

споживачі готового досвіду 
 
24. Максимально можливий рівень звуку, який не шкодить здоров’ю дітей 
А) 10 Дб   
Б) 40 Дб   
В) 70 Дб   
Г) 100 Дб 

 
25. Яка оптимальна щільність уроку  
А) 50-60 %   
Б) 60-70 %  
В) 70-80 %   
Г) 100% 
 

 


