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Пояснювальна записка 

 

Програму вступного іспиту зі спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт» призначено особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста або магістра. Програма передбачає перевірку знань за розділами 

«Олімпійський і професійний спорт», «Теорія і методика фізичного 

виховання», «Філософія» і відповідає вимогам  та оцінки загального обсягу 

базових та спеціальних знань, що необхідні спеціалісту високої кваліфікації 

для розв'язання завдань галузі з теорії та методики фізичної культури і 

спорту. 

Іспит здійснюється у формі усної відповіді на питання екзаменаційних 

білетів та відповідей на додаткові питання членів предметної комісії. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Розділ 1. Олімпійський і професійний спорт. Сучасна система 

підготовки спортсменів.  

 

Тема 1. Спорт у сучасному суспільстві 

 

Функції спорту у суспільстві. Нормативно-правове забезпечення галузі 

«Фізична культура і спорт». 

Характеристика напрямів спорту:  олімпійський спорт, професійний спорт, 

спорт вищих досягнень, резервний спорт, дитячо-юнацький спорт, спорт 

інвалідів. 

Організаційно-управлінське забезпечення  спортивної діяльності. 

Міжнародні спортивні федерації – історія, структура, функції. 

 

Тема 2. Міжнародний олімпійський спорт. Олімпійська освіта. 

Стародавні Олімпійські Ігри: започаткування, учасники програм. 

Передумови відродження Олімпійських Ігор сучасності. Характеристика 

основних національних систем фізичного виховання. 

Сучасна система міжнародного Олімпійського руху. Діяльність 

Міжнародного Олімпійського комітету на сучасному етапі розвитку спорту. 

Організація та проведення Олімпійських Ігор. Національний Олімпійський 

комітет: діяльність, взаємозв’язок з МОК, МСФ. Участь жінок в 

Олімпійському спорті. Розвиток Олімпійського руху в Україні.  

Актуальні проблеми олімпійського спорту. Олімпійський спорт та політика. 

Проблема допінгу в Олімпійському спорті. Професіоналізація Олімпійського 

спорту. Ігри інвалідів в системі Міжнародного спортивного руху. 



Міжнародна Олімпійська академія, її діяльність, взаємозв’язок з 

національними Олімпійськими академіями. Система Олімпійської освіти.  

 

Тема 3. Основи загальної теорії підготовки спортсменів 

Визначення і зміст понять «змагання», «система підготовки спортсменів», 

«спортивна підготовка», «підготовленість», «спортивне тренування», 

«тренованість», «спортивна форма», «змагання». Мета, завдання, засоби та 

принципи спортивного тренування.  

Характеристика сутності процесу адаптації стосовно спорту як соціально-

біологічного процесу. Особливості адаптації спортсменів різної кваліфікації і 

підготовленості. Характеристика навантажень, які застосовуються у 

спортивному тренуванні. Значення режимів чергування навантаження і 

відпочинку для побудови тренувального процесу Критерії ефективності 

спортивного тренування.  

Способи проведення і характер змагань. Система спортивних змагань. 

Змагання у системі підготовки спортсменів. Змагальна діяльність 

спортсменів: структура, особливості залежно від виду спорту. Фактори, що 

визначають ефективність змагальної діяльності в різних видах спорту. 

Характеристика позатренувальних і позазмагальних факторів у системі 

підготовки спортсменів.  

Методи наукових досліджень у теорії і методиці спортивної підготовки. 

 

Тема 4. Види підготовки спортсменів. Рухові якості та основи методики 

їх розвитку 

 

Характеристика основних видів підготовки спортсменів, значення, 

взаємозв’язок. Характеристика загальної, допоміжної і спеціальної фізичної 

підготовки. Технічна підготовка і її зміст. Засоби і методи контролю за 

технічною підготовкою. Особливості тактичної підготовки спортсменів, її 

завдання, контроль за тактичною підготовленістю спортсменів. Завдання та 

напрями психологічної підготовки спортсменів. Дати  характеристику.  

Фізичні якості спортсменів — силові, швидкісні, гнучкість, координація, 

витривалість. Силові якості спортсменів, види та фактори, що обумовлюють 

розвиток сили. Витривалість, її види, фактори, що обумовлюють її розвиток. 

Швидкісні здібності спортсменів. Форми проявлення швидкості, фактори, що 

її лімітують. Гнучкість, її види та фактори, що її обумовлюють.  

Координаційні можливості, фактори, що обумовлюють їх розвиток. Основи 

методики розвитку фізичних якостей спортсменів. 

 

Тема 5. Організація, побудова процесу підготовки спортсменів  та  її 

структурні утворення 

Сучасна система періодизації багаторічної підготовки. Загальні основи 

побудови процесу підготовки: мегаструктура, макроструктура, 

мезоструктура, мікроструктура.   



Загальна структура багаторічної підготовки і фактори, які її визначають. 

Закономірності та особливості побудови багаторічного тренування. Побудова 

підготовки на різних етапах багаторічного вдосконалення. Особливості 

підготовки спортсменів на різних етапах багатолітнього вдосконалення. 

Основи відбору та орієнтації спортсменів. Відбір і орієнтація спортсменів на 

різних етапах багаторічної підготовки. 

Циклічність тренувального процесу. Особливості планування річного циклу 

підготовки. Значення і особливості побудови етапу безпосередньої 

підготовки спортсменів до головних змагань року. Методика побудови 

програм мезоциклів. Методика побудови програм мікроциклів.  

 

Тема 6. Управління, контроль, моделювання та прогнозування в спорті. 

 

Теорія управління у процесі спортивного тренування.  Умови здійснення 

управління у спорті. Види управління в системі підготовки спортсменів. 

Етапне, поточне та оперативне управління в системі спортивної підготовки. 
Контроль, його види і місце в системі підготовки спортсменів. Види і 

документи планування у спортивному тренуванні. 

Загальні положення моделювання в спорті. Види моделей та їх використання 

в системі управління процесом підготовки спортсменів.  

Прогнозування у спорті. Короткострокове та середньострокове 

прогнозування. Довгострокове та наддовгострокове прогнозування.  

 

Тема 7. Медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів. 

Середньогір'я, високогір'я та штучна гіпоксія. Змагання та підготовка в 

умовах високих та низьких температур. Спортсмен в умовах порушення 

циркадних ритмів. Засоби відновлення та стимуляції працездатності. 

Планування відновлювальних засобів у тренувальному процесі. 

Перетренованість. Травматизм та захворюваність.  

 

Розділ 2. Теорія і методика фізичного виховання 

Тема 1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання 

Предмет теорії і методики фізичного виховання як наукової та навчальної 

дисципліни. Зміст понять “культура”, “фізична культура”. Зміст понять 

“фізичне виховання”, “система фізичного виховання”, «фізичний розвиток». 

Фізична культура як частина загальної культури. Ціннісний склад фізичної 

культури. Мета, завдання і принципи фізичного виховання в Україні. 

Система методів фізичного виховання. Структура процесу навчання 

фізичним вправам. Характеристика принципів фізичного виховання.  

Загальна характеристика засобів фізичного виховання. Загальне поняття про 

організаційну структуру фізичного виховання в Україні. 

 

Тема 2. Засоби фізичного виховання 



Класифікація фізичних вправ. Кінематичні і динамічні характеристики 

фізичної вправи. Поняття про техніку. Характеристика етапів навчання 

руховим діям. Критерії ефективності техніки. Поняття про техніку фізичних 

вправ та її характеристика. Помилки, причини їх виникнення й шляхи їх 

подолання при навчанні фізичним вправам. Загальні поняття про методичні 

принципи навчання і виховання. 

 

Тема 3. Розвиток фізичних якостей 

Визначення поняття “гнучкість”, її види. Завдання, засоби і методика 

розвитку гнучкості. Визначення поняття “сила”. Значення силових 

здібностей, види сили і фактори, які визначають рівень розвитку силових 

здібностей. Види сили і режими роботи м’язів. Завдання, засоби і методика 

розвитку швидкісних якостей. Методика розвитку і контролю елементарних і 

комплексних форм прояву швидкості. Засоби і методи контролю за рівнем 

розвитку швидкості. Методика розвитку максимальної сили. Методика 

розвитку спеціальної витривалості. Способи оцінки вибухової сили. Способи 

оцінки максимальної сили. Координаційні здібності і методика їх розвитку. 

Силова підготовка, її характеристика. Основні положення методики розвитку 

силових можливостей. Фактори, що визначають рівень прояву швидкості і 

методики її розвитку. Характеристика витривалості, як рухової якості. Види 

витривалості, її значення. Фактори, що обумовлюють рівень її прояву. Етапи 

навчання фізичним вправам. Загальне поняття про адаптацію, її види, 

закономірності, значення для практики. Значення навантаження та 

відпочинку у процесі розвитку рухових якостей.  

 

Тема 4. Організація занять у процесі фізичного виховання 

Характеристика фізичного виховання, як педагогічного процесу. 

Характеристика форм занять у фізичному вихованні. Основи диференційного 

фізичного виховання школярів. Характеристика уроку, як основної форми 

занять у фізичному вихованні. Типова структура уроку фізичного виховання.. 

Підготовка педагога до уроку фізичного виховання.  

 

Тема 5. Планування, контроль та облік у процесі занять фізичними 

вправами 

Документи планування навчальної роботи з фізичного виховання і їх 

характеристика. Види контролю у процесі фізичного виховання, їх 

характеристика, завдання, методи. Облік навчальної роботи з фізичного 

виховання і його види. Форма і зміст плану-конспекту уроку фізичного 

виховання 

 

Тема 6. Особливості фізичного виховання різних груп населення 

Фізичне виховання у системі виховання дітей дошкільного періоду. Вікові 

особливості, завдання, форми фізичного виховання у сім’ї та дошкільних 

закладах. Завдання, організація і особливості фізичного виховання учнів 



молодших класів. Завдання, організація і особливості фізичного виховання 

учнів середніх класів. Завдання, організація і особливості фізичного 

виховання студентської молоді. Особливості організації і методики занять з 

фізичного виховання у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівня акредитації. 

Фізичне виховання у системі вищих навчальних закладів. Завдання, зміст 

програмного матеріалу. Професійно-прикладна фізична підготовка, її 

особливості. 

 

Тема 7. Управління процесом фізичного виховання 

Педагогічне управління у процесі фізичного виховання. Мета, завдання 

управління. Моделювання у фізичному вихованні. Прогнозування у 

фізичному вихованні 

 

Тема 8. Сучасні методи наукових досліджень у фізичній культурі і спорті 

Методи наукових досліджень у теорії і методиці фізичного виховання, 

спортивного тренування, оздоровчо-рекреаційній руховій активності, 

фізичній реабілітації. Методи оцінки фізичної підготовленості школярів у 

процесі фізичного виховання. 

 

Розділ 3. Наукові основи оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

різних груп населення 

 

Тема 1. Рухова активність як головний чинник здорового способу життя. 

Значення рухової активності у різних періодах життя. Роль рухової 

активності в профілактиці хронічних неінфекційних захворювань. Наслідки 

обмеження рухової активності людини. Методи визначення обсягу рухової 

активності людини.  

 

Тема 2. Теоретичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

Характеристика понять «фізичне здоров'я», «фізичний стан». Поняття про 

здоровий спосіб життя. Фактори здорового способу життя. Система 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності: мета, функції та структура. 

Загальна характеристика оздоровчого фітнесу, його завдання. Сучасні 

підходи до класифікації  фітнес-програм. Загальна характеристика видів 

спорту для всіх та їх класифікація. Місце рекреації у фізичному вихованні 

різних груп населення. Принципи, функції, відмінні особливості фізичної 

рекреації та їх характеристика. 

 

Тема 3. Технологічні основи оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

Загальна характеристика технологізації процесів у системі оздоровчо-

рекреаційної рухової активності. Основи технології оцінювання оздоровчо-

рекреаційної рухової активності. Технологічні основи залучення населення 

до масових спортивних заходів. Технологічні основи кондиційного 

тренування. Завдання та зміст різних видів лікарсько-педагогічного 



контролю. Сучасні підходи щодо оцінки фізичного стану людини. 

Технологічні основи підготовки та реалізації фітнес-програм й програм з 

активного дозвілля у дитячому віці. Оздоровчо-рекреаційна рухова 

активність людей зрілого, похилого та старшого віку. Технологічні основи 

підготовки та реалізації фітнес-програм й програм з активного дозвілля для 

людей похилого віку. Технологічні особливості оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності осіб з високим ризиком розвитку хронічних захворювань. 

 

Розділ 4. Філософія  

Тема 1. Історія філософії як основа філософсько-методологічної 

культури 
1. Філософія як особлива форма суспільної свідомості. 

Середньовічна схоластика та її бачення наукових проблем. Зв'язок 

філософії та науки в античні часи. Дискусія про природу універсалій у 

середньовічній філософії як розгляд природи наукових понять. Зв'язок 

філософії та науки в епоху Відродження. Наука як об'єкт філософського 

дослідження. Наука в системі духовної культури. Етика науки. 

Проблема методу пізнання. Основні методи наукового пізнання. 

Антропологія науки. Аксіологія науки. Специфіка філософського й 

наукового знання. Наука як специфічна форма життя. Роль науки в житті 

суспільства. Наука як підсистема культури. Епістемологія та філософія 

науки. Проблема суб'єкта і об'єкта в пізнавальному процесі. Категорії 

«рух» і «розвиток» у філософії. Філософський аспект теорії 

самоорганізації. Сутність і структура суспільної свідомості. Форми 

суспільної свідомості. 

 

Тема 2. Філософія і методологія науки 

 Поняття, судження та умовивід як форми мислення. Емпіричний та 

теоретичний рівні наукового пізнання. Ідея, проблема, гіпотеза, теорія як 

гносеологічні поняття. Логіка Аристотеля та давньогрецьке наукове 

мислення. Раціоналізм та емпіризм Нового часу, їх внесок у методологію 

науки. Роль німецької класичної філософії у розвитку методології науки. 

Філософське розуміння ролі науки у мислителів Просвітництва 18 ст. Етапи 

розвитку позитивізму. Ідеалістичні, наукові й теологічні концепції історії 

людства. Наукова істина та її критерії. Гносеологічний скептицизм (принцип 

утримання від суджень). Розуміння ролі науки у житті суспільства у працях 

Дж. Ст. Мілля, О. Конта, Г. Спенсера. Критичний раціоналізм К. Поппера. 

Е.Дюринг та його роль у становленні філософії науки. Концепція історичної 

динаміки науки Т. Куна.  

 

 

 

 



СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Андрєєва О.В. Фізична рекреація різних груп населення/ Андрєєва О.В.  

К.: Поліграфсервіс, 2014.  – 210 с  

2. Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика / М. В. 

Дутчак. – К.: Олімпійська література, 2009. – 279 с. 

3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт". – К., 2009. – 22с. 

4. Єрмолова В. М. Олімпійська освіта: теорія і практика / В.М. Єрмолова.  

– К.: 2011. – 335 с. 

5. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: 

навч. посібник / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К.: Олімпійська 

література, 2010.- 248 с. 

6. Круцевич Т.Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та 

молоді. /Т.Ю.Круцевич, М.І. Воробйов, Г.В. Безверхня – К.: Олімпійська 

література, 2011.-224 с. 

7. Культурное наследие Древней Греции и Олимпийские игры / М.М. 

Булатова, С.Н. Бубка. – К.: Олимпийская литература, 2012. – 408 с. – ил. 

8. Мічуда Ю. П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку. 

Закономірності функціонування та розвитку / Мічуда Ю. П. – К.: Олімпійська 

література, 2007. – 216 с. 

9. Олимпийские игры (1896-1972) / М.М. Булатова, С.Н. Бубка, В.Н. 

Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2012. – Т.1. – 496 с. 

10. Олимпийские игры (1976-2012) / М.М. Булатова, С.Н. Бубка, В.Н. 

Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2012. – Т.2. – 512 с. 

11. Пафенбергер Р.С. Здоровый образ жизни. / Пафенбергер Р.С., Ольсен 

Э.  – К: Олимпийская литература, 1999 – 319 с. 

12. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. В 2-х 

кн. — К.: Олимп. лит., 2015. — Кн.1  - 680 с., кн. 2  - 752 с. 

13. Старение и двигательная активность: пер. с англ./ под. ред. С. Джесси 

Джоунс, Дебры Дж. Роуз.- К: Олимпийская література, 2012.- 440с. 

14. Стратегии и рекомендации по здоровому образу жизни и двигательной 

активности :  сборник материалов/ сост. Имас Е.В., Дутчак  М.В., Трачук 

С.В.- К: Олимпийская литература, 2013. – 528 с. 

15. Теорія і методика фізичного виховання /Під ред. Т.Ю.Круцевич. – 

К.:Олімп. література, 2012. – Т. 1. –392 с. 

16. Теорія і методика фізичного виховання /Під ред. Т.Ю.Круцевич. – 

К.:Олімп. література, 2012. – Т. 2. –368 с. 

Філософія 

17. Андрущенко В.П. Історія соціальної філософії (Західноєвропейський 

контекст): Підручник для студентів вузів. – К., 2010. – 412 с. 

18. Надольний І.Ф. Філософія: Навч. посібн. –К., 2001. – 550 с. 

19. Причепій Є.М. та ін. Філософія: Посібник для студентів вузів. - К., 

2009. – 424 с. 

20. Спиркин А.Г.Философия: Учебник. –  М., 2005. – 474 с. 


