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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета фахового випробування полягає у перевірці професійних компетенцій, 

отриманих вступниками в процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст». 

Головні завдання фахового вступного випробування полягають у тому, щоб 

вступники продемонстрували такі компетенції: 

- навички здійснювати збирання, аналіз й обробку даних, що необхідні для 

розв’язання поставлених задач фізичного виховання і спорту; 

- вміння вибрати інструментальні засоби для вивчення біохімічних процесів 

стомлення, відновлення після м’язової роботи, адаптації організму до навантажень 

різного обсягу та інтенсивності; 

- вміння чітко визначати методики обстеження функціонального стану спортсменів 

та осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, функціональні проби та тести,  

принципи медичного контролю за особами, які займаються фізичною культурою та 

спортом залежно від віку, статі; 

Студент повинен знати та вміти: 

- ефективно використовувати загальні та специфічні методичні принципи побудови 

процесу фізичного виховання  і спортивного тренування; 

- організовувати заняття з різних видів спорту, груп загальної фізичної підготовки; 

- досконало володіти різноманітними формами занять з фізичного виховання та 

спортивного тренування; 

- визначати рівень розвитку і фізичних якостей окремої особи та оцінювати її у 

відповідності до програми підготовки та вікових нормативів 

- формувати поставу і вдосконалювати будову тіла засобами фізичного виховання і 

спортивного тренування 

- використовувати стандартне і нестандартне обладнання, тренажерні пристрої, 

технічні засоби навчання при проведенні занять  

- володіти навичками страхування  і застосовувати їх під час виконання фізичних 

вправ особами, що займаються 

- прогнозувати бажані результати навчально-тренувального процесу, на основі 

врахування закономірностей адаптації щодо тренувальних впливів 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Загальні основи спортивної підготовки як системи знань 

Передумови виникнення сучасної системи тренування спортсменів.  

Характеристика змісту та основний понятійний апарат загальної теорії підготовки 

спортсменів.  

Тема 2. Мета, завдання, методи, основні принципи спортивної підготовки 

Спортивна підготовка - мета та основні завдання. Види підготовки спортсменів. 

Спортивне тренування, тренованість. Засоби спортивної підготовки. Класифікація 

фізичних вправ. Методи спортивної підготовки. Класифікація методів спортивної 

підготовки Специфічні принципи спортивної підготовки. Дидактичні принципи та їх 

реалізація в системі підготовки спортсменів. 

Тема 3. Система спортивних змагань            

Змагання в олімпійському спорті їх місце і роль. Функції спорту вищих досягнень. 

Визначення основних понять: “змагання” та “змагальна діяльність”. Класифікація видів 

спорту за різними авторами. Регламентація та способи проведення змагань. Змагальна 

діяльність в окремих видах спорту. Система виявлення спортивних результатів та 

переможців. Фактори, які впливають на результати змагань. Положення про змагання. 

Тема 4. Змагальна діяльність у спорті 

Аналіз змагальної діяльності як інструменту управління процесом тренувань. 

Стратегія і тактика змагальної діяльності. Техніка змагальної діяльності. Сучасні 

системи спортивних змагань. Планування змагальної діяльності. Управління 

змагальною діяльністю. Структура змагальної діяльності в різних видах спорту. 

Система виявлення спортивних результатів та переможців. 

Тема 5. Техніко-тактична підготовленість спортсменів 

Спортивна техніка і технічна підготовленість спортсменів. Визначення понять 

«спортивна техніка», «технічна підготовка» і технічна підготовленість» спортсменів. 

Структура технічної підготовленості спортсменів, базові та додаткові рухи і дії. 

Критерії ефективності техніки виконання рухової дії. Завдання, засоби та методи 

технічної підготовки. Техніка видатних спортсменів на різних етапах розвитку 

сучасного олімпійського спорту. Етапи і стадії становлення технічної підготовки 

спортсменів. Фізіологічні стадії формування рухових навичок і відповідні їм педагогічні 



стадії. Основи методики вдосконалення технічної підготовленості спортсменів високої 

кваліфікації. Спортивна тактика, тактична підготовленість та напрями тактичної 

підготовки. Структура тактичної підготовленості. Тактичні знання, тактичні уміння, 

тактичні навички і тактичне мислення. Визначення змісту та основних теоретико-

методологічних положень спортивної тактики.  Задачі, засоби та методи тактичної 

підготовки. Основи методики удосконалення тактики спортсменів високої кваліфікації. 

Удосконалення тактичного мислення. Критерії оцінки ефективності тактичної 

підготовленості. 

Тема 6. Фізична підготовка і фізична підготовленість спортсменів 

Визначення понять “швидкісні можливості”, “сила”, “координаційні здібності”, 

“гнучкість”, “витривалість”. Види  рухових якостей. Чинники, що впливають на прояв 

різних рухових якостей спортсменів.  Засоби фізичної підготовки. Методика розвитку 

рухових якостей та вплив компонентів навантаження на специфічність адаптаційних 

реакцій організму спортсменів. Особливості фізичної підготовки спортсменів різної 

кваліфікації та підготовленості. Контроль за проявом рухових якостей. Композиційний 

склад м’язів та його вплив на прояв рухових якостей. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ТЕСТУВАННЯ 

Екзаменаційне завдання містить 30 тестових питань, що охоплюють всі теми, 

наведені в тематичному змісті даної програми. Кожне тестове питання оцінюється у 

6,66 бали. Таким чином, правильна відповідь на 30 запитань оцінюється у 200 балів: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6,66 13,32 19,98 26,64 33,3 39,96 46,62 53,28 59,94 66,6 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

73,26 79,92 86,58 93,24 100 106,66 113,32 119,98 126,64 133,36 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

139,96 146,62 153,28 159,94 166,6 173,2 179,92 186,58 193,24 200 
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