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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою вступного екзамену з теорії та методики фізичного виховання 

є перевірка знань та вмінь вступників.  

Вступник повинен знати: 

- основні поняття теорії фізичного виховання та медико-біологічних основ; 

- зміст завдання, мету та умови функціонування національної системи 

фізичного виховання; 

- засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров'я людини; 

- загальні основи навчання фізичних вправ і методику вдосконалення фізичних 

якостей; 

- структуру особливості підготовки і проведення занять різних типів з фізичної 

культури; 

- значення міжпредметних зв'язків у процесі фізичного виховання; 

- різні форми занять фізичними вправами; 

- основи системи організаційного та методичного управління педагогічним 

процесом; 

- ознаки невідкладних станів при захворюваннях, отруєннях та травматичних 

ушкодженнях життєво важливих органів та систем;  

- клінічні ознаки гострих патологічних станів, інфекційних хвороб, що набули 

соціального значення, та основні профілактичні заходи;  

- принципи застосування лікарських препаратів та предметів догляду за 

хворими та дітьми;  

- методи і способи надання першої долікарської допомоги у загрозливих для 

життя станах при отруєннях, захворюваннях органів дихання, серцевосудинної 

системи, систем травлення та сечовиділення; при травмах життєво важливих органів 

та систем.. 

Вступник повинен вміти: 

- реалізувати методичні принципи фізичного виховання, правильно 

застосовувати ефективні засоби і методи навчання збереження і зміцнення здоров'я 

тих, що займаються; 



- методично правильно будувати, проводити і аналізувати уроки та інші форми 

організації фізичного виховання; 

- планувати і контролювати процес фізичного виховання; 

- реалізувати міжпредметні зв'язки в процесі фізичного виховання; 

- проводити педагогічні дослідження процесу фізичного виховання; 

- самостійно накладати кровоспинний джгут;  

- провести непрямий масаж серця і штучну вентиляцію легень;  

- надати першу допомогу при отруєнні;  

- винести, перенести, погрузити на транспорт і транспортувати травмованих і 

хворих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

знань і вмінь Вступників під час вступного випробування 

 

Високий рівень 

194,0 – 200,0 Вступник ґрунтовно, повно та послідовно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє методами 

дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в 

матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і концепціями, логічно і 

послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть 

питання, застосовує теоретичні знання для аналізу питань з 

фізичного виховання, наводить приклади з власного  досвіду 

в фізичному вихованні та спорті. 

187,0- 193,0 Вступник ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий 

матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння 

матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і 

концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; 

глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні 

знання для аналізу питань з фізичного виховання, наводить 

приклади досліджень у фізичному вихованні та спорті. 

181,0 - 186,0 Вступник ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий 

матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння 

матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і 

концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; 

глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні 

знання для аналізу питань з фізичного виховання, наводить 

приклади досліджень у фізичному вихованні та спорті.  

Достатній рівень 

171,0 – 180,0 Вступник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Вступник уміє 

зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить 

власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес. 

162,0 - 170,0 Вступник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Вступник уміє 

зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить 

власні висновки. 

152,5 – 161,0 Вступник виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі 



помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі 

недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Вступник уміє 

зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал.  

Середній рівень 

143,0 – 151,6 Вступник  виявляє знання і розуміння основних положень 

з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у 

викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає помилки в мовному оформленні. Вступник 

частково розкриває питання при допомозі викладача.  

134,0 – 142,0 Вступник виявляє знання і розуміння основних положень з 

навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у 

викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає помилки в мовному оформленні.  

124,0 – 133,0 Вступник  виявляє знання і розуміння основних положень 

з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у 

викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке 

засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; 

допускає значні помилки в мовному оформленні.  

Низький рівень 

116,0 – 123,4 Вступник виявляє поверхневі знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; 

допускає порушення норм літературної мови. 

111,0 – 115,0 Вступник виявляє поверхневі знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; 

допускає  грубі порушення норм літературної мови. 

101,0 – 110,0 Вступник виявляє поверхневі знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; 

неправильно відповідає на запитання; допускає грубі 

порушення норм літературної мови. 

Початковий рівень 

100 Вступник називає окремі поняття про фізичне виховання  

та за допомогою екзаменатора знаходить відмінності між 

ними. 

Не склав 

0 - 99 Вступник називає окремі поняття про фізичне виховання  

та за допомогою екзаменатора знаходить відмінності між 

ними. 



 

Структура оцінки 

 
Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. 

Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне 

оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету. 

 

 

 

Зміст програми іспиту 

 Теорії і методики фізичного вихавання та медико-біологічних основ 

 

Модуль І. Вступ в теорію і методику фізичного виховання.  

Загальні поняття про першу допомогу.  

Перша допомога при кровотечах та невідкладних станах 

1.Предмет і зміст теорії і методики фізичного виховання, методи наукових 

досліджень. Об'єкт і предмет навчання. Соціологічний, педагогічний та біологічний 

напрямки теорії та методики фізичного виховання. Термінологічний апарат (фізична 

культура, фізичне виховання, фізична освіта, фізичний розвиток, фізичні якості, 

фізичний стан, фізичне здоров'я, фізична працездатність, фізична підготовленість, 

фізична рекреація, фізична реабілітація, фітнес, рухова активність, норма). Джерела та 

етапи розвитку ТМФВ. Структура дисципліни. Задачі ТМФВ як навчальної та 

наукової дисципліни. Методи наукових досліджень в фізичному вихованні.  

Загальні принципи першої допомоги. Асептика і антиисептика. Перша 

допомога при гострих патологічних та екстремальних станах. Реаніматологія. 

Методика проведення реанімаційних заходів. Загальні завдання та принципи 

першої допомоги. Перша допомога при непритомності, запамороченні, тепловому та 

сонячному ударах, гострих гарячкових станах, та інших гострих патологічних станах. 

Заходи невідкладної допомоги. Реаніматологія. Методика проведення реанімаційних 

заходів. Поняття про термінальні стани: передагонія, агонія, клінічна смерть. Причини 

та основні ознаки термінальних станів. Етапи серцево-легеневої реанімації. Методика 

проведення штучної вентиляції легенів шляхом «рот до рота» та «рот до носа», 

використання S-подібної трубки при проведенні штучної вентиляції легенів. Методи 

боротьби з западінням язика. Техніка закритого масажу серця. Ознаки ефективності 



проведення реанімаційних заходів. Механізми розвитку станів запаморочення. Перша 

допомога при запамороченні, непритомності та колапсі. Умови виникнення та клініка 

сонячного та теплового ударів. Перша допомога при сонячному та тепловому ударах. 

Профілактика. Готрий інсульт, причини розвитку, ознаки, перша допомога. Гострий 

інфаркт, причини розвитку, ознаки, пераш допомога. 

 

 2. Наукові основи ТМФВ. Взаємозв'язок рухової активності і здоров'я. 

Мотиваційний підхід у формуванні стратегії розвитку фізичної культури сучасного 

суспільства. Біологічні, соціальні, духовні потреби, що задовольняються під час 

занять фізичною культурою. Закономірності розвитку оздоровчого ефекту в системі 

занять. Оцінка ефективності процесу фізичного виховання. Основні принципи 

системи фізичного виховання: гуманістичної орієнтації, пріоритету потреб, мотивів і 

інтересів особи, всебічного розвитку особистості, оздоровчої спрямованості, 

індивідуалізації, зв'язку фізичного виховання з іншими видами діяльності і зайнятості 

людей.  

Перша допомога при кровотечах. Види кровотечі. Методи і способи тимчасової 

зупинки кровотечі Визначення кровотеч. Патологічні та травматичні кровотечі. 

Зовнішні й внутрішні кровотечі. Кровотечі у замкнуті порожнини, у просвіт 

порожниних органів, у тканини (крововилив, гематома). Первинні і вторинні 

кровотечі. Ознаки кровотечі залежно від виду ушкодженої судини: артеріальні, 

венозні, капілярні. Паренхіматозні кровотечі. Гостра крововтрата, ії ступені та ознаки. 

Методи і способи тимчасової зупинки кровотечі: туга тампонада рани, накладання 

давлячої пов’язки, пальцеве притискання артерії до підлеглих кісткових утворень, 

максимальне згинання кінцівки у суглобі, використання джгута. Методика та правила 

накладання джгута, ознаки правильного накладання. Помилки при накладанні джгута. 

Методика накладання закрутки за допомогою підручних засобів (хустки, ременя, 

тасьми, тощо). Поняття про остаточну зупинку кровотечі і його методи: механічний, 

фізичний, хімічний, біологічний. Внутрішіні кровотечі, ознаки, перша допомога. 

Кровохаркання та легенева кровотеча: етіологія, патогенез, клінічні ознаки, заходи, 

засоби першої медичної допомоги. 

 

 



 

2.Фізичне виховання як соціальне явище. Фактори, що визначають 

виникнення і розвиток фізичного виховання (діяльність і потреба). Напрямки 

функціонування фізичного виховання як соціального явища: продуктивна діяльність, 

фізичне виховання, спорт, фізична рекреація, фізична реабілітація і валеологія. 

Принципи функціонування: запит, пропозиції, процес, результат. Специфічні ознаки 

фізичного виховання, правовий та етичний аспекти фізичного виховання. Мета і 

задачі фізичного виховання. Система фізичного виховання.  

Перша допомога при гострих екзогенних отруєннях. Класифікація отрути. 

Харчові отруєння: грибами, продуктами рослинного або тваринного походження, 

харчові токсикоінфекції, ботулізм: клінічні ознаки, принципи профілактики, перша 

медична допомога. Дія нервовофункціональних отруйних речовин: етиловий та 

метиловий алкоголь, сурогати алкоголю, ціанисті сполуки, клінічні ознаки, принципи 

профілактики, перша медична допомога. Отруєння психотропними засобами: 

наркотиками, снодійними, збуджуючими та судомними препаратами, клінічні ознаки, 

принципи профілактики, перша медична допомога. Отруєння отрутохімікатами та 

СДОР: клінічні ознаки, принципи профілактики та першої медичної допомоги. 

Клінічні ознаки, принципи профілактики, перша медична допомога при отруєнні 

окисом вуглецю. Гостре отруєння тетраетилсвинцем (ТЕС). Шляхи отруєння. 

Симптоми отруєння. Перша допомога в залежності від шляху проникнення 

тетраетилсвинцю в організм. Утоплення. Види утоплення. Перша допомога при 

утопленні. Ускладнення 

 

 

Модуль II. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. Перша 

медична допомога в загрозливих для життя станах, що виникають при травмах 

та нещасних випадках. 

4. Педагогічний процес в сфері фізичного виховання. Структурні компоненти 

педагогічного процесу при формуванні фізичної культури людини (предметна та 

особистісна частини). Предметна частина об'єднує продукти матеріального і 

духовного труду в сфері фізичної культури, особистісна характеризується 

результатами діяльності людини і відображається в фізичній культурі особистості. 



Два основних підходів формування фізичної культури людини: 1) нормативно-

механістичний; 2) особисто-гуманістичний. Принципи та їх значення в сфері 

фізичного виховання: загальні принципи, методичні принципи, принципи побудови 

занять в процесі фізичного виховання. Загальні принципи формування фізичної 

культури людини: принципи гармонійного розвитку особистості, принцип зв'язку 

життєдіяльністю, принцип оздоровчої спрямованості. Методичні принципи: 

свідомості та активності, наочності, доступності та індивідуалізації, систематичності. 

Принципи побудови занять в процесі фізичного виховання: принцип безперервності, 

принцип прогресування тренувальних впливів, принцип циклічності, принцип вікової 

адекватності педагогічних впливів. Виховання особистих якостей тих, що займаються 

фізичними вправами. Особистість викладача фізичного виховання, вимоги до його 

професійної майстерності. Взаємозв'язок розумового, морального, трудового, 

естетичного, інтелектуального виховання з фізичним вихованням.  

Пошкодження і поранення голови, грудної клітки, живота. Фактори, що 

спричиняють травми: механічні, фізичні, хімічні,, біологічні. Перебіг травм. Види 

травматизму. Причини та види закритих ушкоджень. Клінічні ознаки та перша 

медична допомога при забитті, розтягах і розривах зв’язкового апарату, здавлюванні, 

струсі, повних і неповних вивихах. Основні види та клінічні ознаки переломів. 

Поняття про травматичний токсикоз (синдром тривалого здавлювання). Перша 

медична допомога при них. Поняття про рани. Ознаки та види ран за характером 

ушкодження тканин: різані, колоті, рвані й забиті, розтрощені, рубані, укушені, 

вогнепальні. Перша медична допомога при відкритих ушкодженнях. 

 

5. Засоби фізичного виховання. Техніка фізичних вправ. Поняття про засоби 

фізичного виховання. Фізичні вправа - основний і специфічний засіб фізичного 

виховання. Фактори, які визначають вплив фізичних вправ на організм людини. Зміст, 

форма і класифікація фізичних вправ. Природні сили і гігієнічні фактори як засоби 

фізичного виховання. Поняття про техніку фізичних вправ та її характеристика. 

Кінематичні (просторові, часові та просторово-часові) характеристики; динамічні 

(зовнішні і внутрішні сили) характеристики; ритмічні і якісні характеристики. 

Десмургія. Методи накладання пов’язок та іммобілізуючих шин. Визначення 

термінів «пов’язка» та «перев’язка». Мета застосування здавлювальних, 



іммобілізуючих, коригуючих, окклюзійних пов’язок. М’які пов’язки (укріплювальні): 

бинтові, клейові ( лейкопластирні, клеолові, колодійні), косинкові, пращоподібні, 

тощо. Види та вимоги до перев’язувального матеріалу. Загальні правила бинтування. 

Типи бинтових пов’язок. Методи і техніка накладення пов"язок на голову, грудну 

клітину, ділянку живота і тазу, верхню та нижню кінцівки. Іммобілізація 

постраждалих під час транспортування. Стандартні засоби транспортної іммобілізації: 

дротяні, драбинчасті, сітчасті, пневматичні, дерев’яні. Підручні засоби транспортної 

іммобілізації. Основні правила транспортної іммобілізації, накладання 

іммобілізуючих шин при ударах, пораненнях, переломах різної локалізації. 

6. Навантаження та відпочинок - взаємопов'язані компоненти виконання 

фізичних вправ. Загальна характеристика фізичного навантаження. Зовнішня та 

внутрішня сторони навантаження, як чинник оптимізації тренувальних впливів. 

Регулювання зовнішньої сторони навантаження шляхом зміни її компонентів 

(інтенсивність та об'єм навантаження). Внутрішня сторона фізичного навантаження. 

Негативний вплив надмірного фізичного навантаження на стан фізичної 

підготовленості і здоров'я. 

Перша медична допомога при електротравмі, опіках, обмороженні та 

утоплені. Види опіків: термічні, хімічні, радіаційні. Особливості клінічної картини та 

першої медичної допомоги в залежності від ступеню опіку. Методи визначення площі 

опіку. Поняття про «опікову хворобу». Клінічні ознаки «опікової хвороби» залежно 

від стадії розвитку: опіковий шок, токсемія, септикотоксемія, реконвалесценція. 

Фактори, що сприяють загальному замерзанню та відмороженню. Основні клінічні 

ознаки загального замерзання та відмороження залежно від ступеню. Перша медична 

допомога при відмороженні та замерзанні, послідовність її надання. Фактори, що 

зумовлюють ураження електрострумом та блискавкою. Місцеві та загальні ознаки 

електротравми. Послідовність надання долікарської медичної допомоги при 

електротравмах. Види утоплення. Алгоритм надання першої долікарської допомоги 

при різних видах утоплення. 

 

7. Методи фізичного виховання. Вихідні поняття (метод, методичний прийом, 

методика, методичний підхід, методичний напрямок). Сучасні уявлення про 

класифікацію методів і загальні вимоги до їх вибору. Підгрупи, види і різновиди 



методів. Фактори та умови, що визначають вибір застосування конкретного методу. 

Методи набуття нових знань; методи спрямовані на оволодіння руховими вміннями і 

навичками, методи спрямовані на удосконалення рухових навичок та розвиток 

рухливих якостей; методи нормування і управління навантаженням у процесі 

виконання вправ.  

Травми, їх види, спортивні травми, ускладнення, перша медична допомога. 

Фактори, що спричиняють травми: механічні, фізичні, хімічні,, біологічні. Перебіг 

травм. Види травматизму. Причини та види закритих ушкоджень. Клінічні ознаки та 

перша медична допомога при забитті, розтягах і розривах зв’язкового апарату, 

здавлюванні, струсі, повних і неповних вивихах. Основні види та клінічні ознаки 

переломів. Поняття про травматичний токсикоз (синдром тривалого здавлювання). 

Перша медична допомога при них. Поняття про рани. Ознаки та види ран за 

характером ушкодження тканин: різані, колоті, рвані й забиті, розтрощені, рубані, 

укушені, вогнепальні. Перша медична допомога при відкритих ушкодженнях. 

 

8. Адаптація до фізичних навантажень і закономірностей її використання у 

фізичному вихованні. Термін «адаптація». Види і стадії формування адаптаційних 

реакцій організму людини. Генотипічна, фенотипічна адаптація, деадаптація. 

Закономірності формування адаптації. Специфічність, адекватність адаптації. Фактори 

зовнішнього середовища (гіпоксія, холод, фізичне навантаження) , що викликають 

комплекс однотипних зрушень у стані функцій організму. Основні закономірності 

термінової та довгочасної адаптації. Ознаки структурного «сліду», що обумовлює 

багатосторонній оздоровчий ефект систематичних занять фізичними вправами. 

 

Модуль III. Навчання руховим діям 

9. Загальна характеристика навчання руховим діям. Методологічні основи 

теорії навчання руховим діям. Педагогічні основи навчання руховим діям. Навчання 

руховим діям базується на дидактичних принципах (свідомості і активності, 

наочності, доступності та  індивідуалізації, систематичності, послідовності, міцності 

навчання). Фізіологічні основи управління руховими діями. Наукова теорія М. 

Бернштейна, щодо закономірностей управління руховими діями. Організм - активна 

цілеспрямована система. Рівні реалізації системи управління рухами. Вищі рівні - 



провідні, нижчі - фонові. П'ять рівнів управління побудови рухових дій (Е, Д, С, В, А). 

Предмет і задачі навчання в фізичному вихованні. Навчання як один з видів 

пізнавальної діяльності людини. Основний предмет навчання - раціональні рухові дії. 

Особливості процесу навчання (специфічність засобів, механізм засвоєння рухів, 

рівень розвитку рухових якостей, психологічна та функціональна готовність, строге 

дозування і регулювання фізіологічного навантаження, додержання санітарно-

гігієнічних умов проведення занять, систематичний лікарський контроль). 

Характеристика рухових вмінь та навичок. Особливості навичка (автоматизоване 

управління рухами, зміна ролі свідомості, покращення координації рухів та м'язового 

відчуття, зміна ролі зорового контролю). Значення навичка (підвищується надійність і 

стабільність технічного виконання вправ, економляться фізичні і психічні сили, 

покращується результат дій). Закономірності формування рухових навичок. 

Формування нових рухових вмінь та навичків підкоряється певним фізіологічним 

процесам. Фази формування рухового навичка. Кожна з трьох фаз характеризується 

фізіологічними, біомеханічними, регуляторними особливостями, особливостями 

навчання. 

 

10. Структура процесу навчання руховим діям. Початковий етап навчання 

руховим діям. Передумови успішного освоєння рухових дій (фізична підготовленість 

до розучування дій, наявність рухового досвіду, психічна готовність). Структура 

процесу навчання. Характеристика початкового етапу навчання руховим діям: мета, 

задачі, алгоритм створення уяви про рухові дії, - шляхи початкового практичного 

засвоєння техніки рухових дій, помилки та шляхи їх усунення, нормування 

навантаження і відпочинку. 

 

11. Етап поглибленого навчання та вдосконалення рухових дій. Мета, задачі 

етапу поглибленого навчання. Основи методики навчання на даному етапі. 

Характеристика методів навчання на етапах поглибленого навчання та вдосконалення. 

Нормування навантаження та відпочинку на етапах. Контроль за засвоєнням техніки 

рухових дій. 
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