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ВСТУП 
 

До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовки 
бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за 
спеціальністю 227 «Фізична реабілітація» допускаються особи, які мають 
документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста відповідної спеціальності. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 
227 «Фізична реабілітація». 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 
молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями. 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виноситься на вступне випробування: теорія та методика фізичного виховання, 

основи здоров’я. Має знати сутність вихідних понять, теоретичні та методичні 

основи навчання рухових дій і розвитку та функціонування фізичних якостей; 

уміти здійснювати вибір відповідних методик  фізичного виховання серед 

населення різного віку і підготовленості. Повинен продемонструвати навички 

творчого, критичного погляду на поставлені практичні завдання та розробки 

обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ 

 
1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
2. ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 
 
ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ  «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ» 
 

1. Основні поняття дисципліни теорія та методика фізичного виховання 

(фізична культура, фізичне виховання, фізична освіта, фізичний розвиток, 

фізична підготовленість, спорт). Розкрити взаємозв’язок цих складових. 

2. Сутність понять: рух, рухова дія, рухова діяльність, фізична вправа. 

Характеристика функцій фізичних вправ та визначити  факторів, що 

впливають на ефективність застосування фізичних вправ. 

3. Визначити поняття «техніка фізичних вправ». Основні компоненти 

техніки та їх вплив на формування стандартної й індивідуальної техніки. 

4. Класифікація фізичних вправ та визначення ознак, що лежать в їх основі.  

5. Характеристика групи методів наочного сприймання та розкриття 

особливостей їх застосування у фізичному вихованні. 

6. Визначення мети та завдання етапу навчання техніці рухових дій. 

7. Визначення особливостей дозування фізичного навантаження. Доза та 

норма фізичного навантаження. 

8. Мотивування та стимулювання як основні елементи формування 

позитивного ставлення до занять фізичними вправами. 

9. Особливості впровадження у процес фізичної реабілітації практичної 

групи методів навчання фізичних вправ. 

10.  Професійні здібності фахівця з фізичної реабілітації та його педагогічні 

функції у процесі фізичного виховання. 

11.  Характеристика сили як фізичної якості людини та методи її розвитку. 



 

12.  Характеристика витривалості як фізичної якості людини та методи її 

розвитку. 

13.  Характеристика швидкості та методи її розвитку. 

14.  Характеристика спритності та методи її розвитку. 

15.  Поняття адаптації та її роль в удосконаленні фізичних якостей. 

16.  Колове тренування. Варіанти колового тренування. 

17. Урок – основна форма занять у фізичному вихованні. 

18.  Особливості фізичного виховання дошкільнят. 

19.  Особливості фізичного виховання студентської молоді (форми занять 

фізичними вправами, професійно-прикладна фізична підготовка). 

20. Особливості занять фізичними вправами людей похилого віку. 

21. Особливості організації занять з оздоровчо-рекреаційною направленістю. 

 
 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ  «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я» 
 

1. Феномен життя і здоров’я людини. Життя як феномен. 

2. Здоров’я як явище людського життя, його необхідна і докорінна 

характеристика. 

3. Взаємозв’язок основних ознак, складових і чинників здоров’я.  

4. Хвороба, її ознаки.  

5. Здоров’я в ієрархії життєвих цінностей. Відповідальність за власне 

здоров’я. 

6. Моніторинг фізичної складової здоров’я.  

7. Негативний характер впливу наркотичних речовин на 

репродуктивну систему підлітків та молоді.  

8. Особлива шкідливість для здоров’я сумісної дії тютюнового диму і 

алкоголю. 

9. Причини, умови розвитку й наслідки ВІЛ/СНІДу. Протидія стигмі й 

дискримінації ВІЛ-інфікованих. 

10.  Взаємовплив психічної та духовної складових здоров’я.  



 

11.  Екологічна безпека. Вплив екологічних умов проживання на здоров’я 

людини. 

12.  Безпека людини: економічна, продовольча, екологічна, особиста, 

громадська, політична.  

13.  Створення безпечних умов життєдіяльності з урахуванням 

індивідуальних особливостей.  

14.  Оздоровчі системи. Поняття про оздоровчі системи.  

15.  Оздоровче харчування. Сучасні й традиційні системи харчування.  

16.  Основи безпеки харчування. Хвороби, до яких призводить неякісне, 

незбалансоване харчування.  

17.  Перша допомога при харчових отруєннях, кишкових інфекціях. 

18.  Рухова активність і здоров’я. 

19.  Позитивний вплив на здоров’я занять фізичною культурою.  

20.  Поняття про оптимальний рівень фізичної активності.  

21.  Хвороби та порушення нормального розвитку, що 

виникають в наслідок гіподинамії. 

22.  Комплекси фізичних вправ і їх вплив на розвиток різних систем 

організму.  

23.  Фізичні вправи, спрямовані на корекцію порушень постави. 

24.  Загартування. Методика загартування. 

25.  Режим дня як оздоровча технологія в умовах інтенсивного розумового 

навантаження. 

26.  Гігієнічні умови вдома і школі. Режим провітрювання.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
 

2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
 

3. Оцінка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      

 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
 

5. На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове вступне випробування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується 
підписами членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, 
або 180-200 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість правильних відповідей – 6 (шість) 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. На першій сторінці листа відповідей вгорі справа проставляється (цифрами 
та прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, або 180-200 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) підписи членів фахової комісії 

підпис голови фахової комісії 
 

7. Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
Кількість 
правильних 
відповідей 
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