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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма фахових випробувань за спеціальністю 017 Фізична культура і 

спорт (далі – Програма) є нормативним документом Луцького національного 

технічного університету, що розроблено кафедрою фізичної культури, спорту та 

здоров’я з врахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України на 

основі освітньо-професійної програми підготовки «бакалавра», галузь знань 01– 

«Освіта/педагогіка».  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавра», 

«спеціаліста» – «Теорія і методика фізичного виховання», «Педагогіка», «Історія 

фізичної культури, олімпійського та професійного спорту». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім рівнем 

«магістр» за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«бакалавр», «спеціаліст» та відбору серед абітурієнтів з метою навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 

017 «Фізична культура і спорт».  

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 017 «Фізична 

культура і спорт». повинні: 

знати:   

 визначення основних понять загальної теорії підготовки спортсменів 

 значення спортивного тренування, спортивної підготовки, тренованості і 

спортивної форми.  

 основи здорового способу життя, та засоби відновлення;  

 основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм 

раціональної рухової діяльності;  

 основи методики оздоровлення і фізичного удосконалення 

традиційними і нетрадиційними засобами та методами фізичної культури;  

 основи професійно-прикладної фізичної підготовки;  

 основи фізичного виховання різних верств населення; 

вміти:  

 систематично займатися руховою діяльністю з оздоровчою або 

спортивною спрямованістю;  

 виконувати відомчі нормативи професійно-прикладної психофізичної 

підготовленості тощо; 

 визначати дозування навантаження під час спортивного тренування; 

 застосувати фізичну, тактичну, технічну та психологічну підготовку під 

час тренувальних занять; 

 будувати цикли тренувального процесу. 
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ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

СПОРТИВНІ ІГРИ 

«БАСКЕТБОЛ» 

Тема 1. Історія розвитку баскетболу. 

Суть гри. Відомості про її виникнення та розвиток. Етапи розвитку гри. 

Сучасний стан гри, її тенденції та шляхи подальшого розвитку. Головні віхи 

розвитку баскетболу в Україні. 

Історія професійного спорту, його вплив на розвиток гри. Аналіз результатів 

виступу українських команд. Змагання з баскетболу, еволюція правил.  

Тема 2. Формування теоретичних знань, практичних здібностей (умінь 

і навичок) з технічної підготовки. 

Класифікація техніки гри. Прийоми гри у нападі і захисті та техніка їх 

виконання. Рухливі ігри та естафети для закріплення і удосконалення елементів 

нападу та захисту. 

Тема 3. Розвиток рухових якостей баскетболістів.  

Розвиток фізичних якостей: сили, швидкості, кмітливості, витривалості, 

спритності, гнучкості, координації рухів. Засоби і методи розвитку цих якостей. 

Дозування навантаження під час розвитку фізичних якостей. Рухливі ігри та 

естафети для розвитку фізичних якостей. 

Тема 4. Формування теоретичних знань, практичних здібностей (умінь 

і навичок) з тактичної підготовки. 

Завдання, зміст, методи теоретичної підготовки. Визначення основних 

понять. Класифікація тактики гри. Функції гравців. Тактика нападу, тактика 

захисту. Взаємозв’язок фізичної і техніко-тактичної підготовки. Вивчення 

правил гри. 

Тема 5. Методика суддівства та організація проведення змагань. 

Змагання та їх місце в навчально-тренувальному процесі. 

Значення змагань. Види змагань: календарні, товариські: першості, змагання 

на кубок, матчеві зустрічі, кваліфікаційні змагання. 

Система проведення змагань. Положення про змагання: 1) мета і завдання; 

2) місце і термін проведення; 3) керівництво проведення; 4) учасники; 5) способи 

розіграшу і оцінка результатів; 6) умови прийому команд; 7) форми і термін 

подачі заявок, час і місце жеребкування; 8) нагородження команд і учасників. 

Системи розіграшів: колова система, жеребкування команд; система з 

вибуванням; змішана система розіграшу. 

Суддівство змагань. Знання правил гри. Жестикуляція. Права і обов’язки 

суддів, методика і техніка суддівства. Порушення правил, покарання, протести. 

Документація, яка необхідна для проведення змагань. Протокол гри. 

 

Список рекомендованої літератури 

        1.Артюх В.М. Баскетбол / В.М.Артюх. ¬ Львів:Магнолія,2001.¬ 201с. 

2.Баскетбол / за ред. Н.В. Семашко. ¬К.: Знання,2008.¬ 155с. 

3.Баскетбол. Броски по кольцу: мастера советуют // Физкультура в школе. – 

1998. ¬ №7. – с.15¬17. 
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4.Баскетбол: Підручник для ун¬тів фізичної культури / за ред. 

Ю.М.Портнова. – К.: Знання,2007. – 350с. 

5.Бондарь А.И. Учись играть в баскетбол / А.И.Бондарь. – Минск: 

Полынья,1999. – 111с. 

6.Би К., Нортон К. Упражнения в баскетболе / К.Би, К.Нортон. – М.: Фис, 

2012. – 150с. 

7.Пат. 17082. Україна. Спосіб прогнозування техніко¬тактичної 

майстерності в баскетболі; заявл. 10.08.2005; опубл. 15.09.2006. Бюл.№9. 

8.Джон Р.Суден. Современный баскетбол / Суден Р.Джон. – М.: ФИС, 2009. 

–200с. 

9.Мозола Р.С. Індивідуальне тренування баскетболістів / Р.С. Мозола, Є.Н. 

Приступа, О.М.Вацеба. – Львів: Магнолія, 2000. – 175с. 

10.Пинхолстер Г. Энциклопедия баскетбольных упражнений / 

Г.Пинхолстер. –М.: ФИС, 2009. – 155с. 

11.Суетнов К.В. Обучение школьников игре в баскетбол: учеб. Пособие / 

К.В. Суетнов. – М.: ФИС, 2002.¬ 92с. 

12.Суетнов К.В.Баскетбол: техническая и тактическая подготовка 

школьников 9¬11 кл.: учеб. пособие / К.В. Суетнов. – М.: ФИС, 2006. – 175с. 

13.Суетнов К.В., Солошеев С.А. Подготовка центровых игроков в 

юношеском баскетболе / К.В.Суетнов, С.А. Солошеев. – М.: ФИС, 2006. – 159с. 

 

«ВОЛЕЙБОЛ» 

Тема 1: Волейбол як вид спорту і засіб фізичного виховання.  

У 2000 р. виконалося 105 років з того дня, коли в 1895 р. в США викладач 

фізичної культури коледжу Уїльям Морган запропонував гру, яка отримала 

назву волейбол (англ. volleyball - «відбивати м'яч на льоту»). Для гри 

використовувалася гумова камера, наповнена повітрям, сітка встановлювалася на 

висоті близько 2 м. М'яч довго знаходився в повітрі, тому нерідко зустрічався 

переклад назви гри м'яч», що «літав, «м'яч в повітрі» і ін. У 3900 р. волейбол 

виходить за межі США і набуває популярності на всіх континентах. 

У 1947 р. в Парижі була установлена Міжнародна федерація волейболу - 

Federation Internationale de Volley-ball (FIVB - ФІВБ), до якої увійшли 14 країн. У 

1948 р. членом ФІВБ стала Всесоюзна секція волейболу. В даний час число 

членів ФІВБ перевищує 210. ФІВБ об'єднує національні федерації, сприяє 

розвитку волейболу в світі, проводить офіційні змагання, удосконалює цю гру. 

Першим президентом ФІВБ був Поль Або, в 1984 р. президентом був вибраний 

Рубен Акоста. 

Тема 2: Інтеграція прийомів техніки, тактики та фізичних здібностей. 

Підготовка волейболістів може вважатися ефективною тільки у тому 

випадку, коли вони повною мірою і упевнено застосовують вивчені прийоми і 

тактичні дії в складних умовах гри і змагань. Це досягається в процесі 

інтегральної підготовки. На чолі «Волейбол» можна чітко прослідити 

взаимо¬связь технико-тактичної і фізичної підготовки. В даному розді¬лі 

розглядаються питання навчання волейболістів ігрової і змагальної діяльності в 

процесі інтегральної підготовки.  
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 Тема 3 : Навчання волейболістів ігрової діяльності. 

 Навчання волейболістів полягає в тому, щоб «привчити» до са¬мому 

ігрового процесу як до явища в специфічних - «волейбольних умовах» (ігрове 

поле, арсенал змагань дей¬ствий, правила гри і т.д.). З другого боку волейболісти 

повинні навчитися реалізовувати в двосторонній грі весь об'єм вивченного 

технико-тактичного змісту і досягнутий рівень фізичних і психічних кондицій. 

Тема 4: Навчання волейболістів змагальної діяльності. 

Волейбол - командний вид спорту і результат участі в со¬ревнованиях є 

підсумок колективних зусиль членів команди. Але для того, щоб колективні дії 

змагань були ефективними, необхідно щоб волейболісти индивидуаль¬но були 

добре підготовлені до боротьби змагання. Цьому сприяють регулярні змагання 

по фізичній і техни¬ческой підготовці, рухомим і підготовчим до волейболу 

іграм по волейболу в клубі при стовідсотковому обхваті волейбо-лістів. Змагання 

ці повинні носити офіційний харак¬тер з виявленням і нагородженням 

переможців, кращих команд по віку, кращих клубів, кращих гравців. В 

змаганнях по фізичній і технічній підготовці волейболіст бореться «за себе», тут 

виховуються дуже важливі «бійцівські якості».  

Тема 5: Матеріально-технічне забезпечення змаганя і тренування. 

Спортивні споруди, устаткування та інвентар повинен відповідати правилам 

змагань, затвердженим Міжнародною і Всеукраїнською федераціями волейболу. 

Спортивно-технічна майстерність волейболістів багато в чому за¬лежить від 

якості тренувального процесу, підвищення эфектив¬ності системи тренувальних 

дій. В цьому важлива роль належить спеціальним засобам навчання куди входять 

різні пристрої, тренажери, прилади і пристосування. 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Штейнбахк В. Л. Велика олімпійська енциклопедія. — К. : «Олимпия 

Пресс», 2006. — Т. 1-й том (А—Н). — 784 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Волейбол: методическое пособие по обучению игре / 

Ю.Д. Железняк, В.А. Кунянский, А.В. Чанин. – М.: Терра-Спорт; Олимпия 

Пресс, 2005.  

3. Виера, Б. Волейбол: шаги к успеху / Б. Виера, Л. Барбара. – М.: АСТ. 

Астрель, 2004.  

4. Беляев, А.В. Волейбол: учебник для вузов / А.В. Беляев, М.В. Савин. – 

М.: Спорт Академ Пресс, 2002. 

5. Спортивные игры: техника, тактика обучения: учебное пособие для пед. 

вузов по специальности 033100 – физическая культура / Ю.Д. Железняк, Ю.М. 

Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексанов. – М.: Гранд, 2001. – (Сер. Высшее 

образование). 

6. Беляев, А.В. Волейбол на уроке физической культуры / А.В. Беляев. – 2-е 

изд. – М.: ФиС. Спорт Академ Пресс, 2005. 

7. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие для вузов физ. культуры / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: 

Академия, 2007. 

8. Методика обучения игре в волейбол. – М.: Человек; Олимпия, 2007. 
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9. Каратаева, Т.Ю. Критерии оценки реализации педагогического 

управления ученическим коллективом / Т.Ю. Каратаева, Л.Н. Павлова // Теория 

и практика общественного развития. – 2015. – № 1. 

10. Каратаева, Т.Ю. Практика построения модели ученического 

самоуправления в образовательном учреждении / Т.Ю. Каратаева, Л.Н. Павлова 

// Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. 

 

«ФУТБОЛ» 

Тема 1. Історія виникнення та розвитку футболу в світі та в Україні. 

Футбол — одна з найдавніших ігор людства. Розповісти про її виникнення 

та розвиток. Етапи розвитку гри. Сучасний стан гри, її тенденції та шляхи 

подальшого розвитку. Головні віхи розвитку футболу в Україні.  

Тема 2. Характеристика гри у футбол. Правила гри еволюція правил гри 

у футбол. 

Дати характеристику гри у футбол. Адже футбол – загальновизнаний 

найпопулярніший вид спорту. І при цьому ледь не кожен вважає себе 

компетентним у більшості аспектів цієї гри. Ну а в правилах гри кожен впевнено 

розбирається краще за будь-якого арбітра. Точніше – так думає. Основні правила 

гри, та як вони змінювались разом з розвитком тенденцій у футболі. 

Тема 3. Історія розвитку чемпіонатів світу та Європи. 

Чемпіонати свату з футболу так само, як і чемпіонати європи проводяться 

один раз на чотириріччя, у парні роки між високосними. У цих змаганнях беруть 

участь, здебільшого, професійні футболісти, чия майстерність 

оплачується клубами. Футбол належить до тих видів спорту (їх зовсім 

небагато), в яких самим престижним змаганням є чемпіонат світу та європи 

а не Олімпійські ігри. 

Тема 4. Формування теоретичних знань, з технічної та тактичної 

підготовки. 

Техніка і тактика футболу має вирішальне значення в грі. Насамперед 

необхідне знання рухів, вироблених з м'ячем. Знання тактики (науки про 

раціональну боротьбі у футболі) також є першочерговим. Щоб бути 

футболістом, необхідно освоїти техніку. Але, щоб бути хорошим футболістом, 

брати участь у відповідальних змаганнях, безумовно, необхідно мати хорошу 

фізичну, тактичну а також морально-вольову підготовленість, володіти 

теоретичними та практичними знаннями тактики і стратегії футболу. 

Тема 5. Суддівство та організація проведення змагань. 

Види змагань. Змагання та їх значення в навчально-тренувальному процесі. 

Система проведення змагань. Положення про змагання. Системи розіграшів: 

Документація, яка необхідна для проведення змагань. Протокол гри. Суддівство 

змагань. Знання правил гри. Жести, права і обов’язки арбітрів.  
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студентів вищих учбових закладів фізичного виховання і спорту. – К.: 

Олімпійська література. 1997. -288с. 

5. Контроль и  управление параметрами технической подготовленности 
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7. Правила игры и универсальное руководство для судей: Пер. с англ. –М; 
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8. Теория спорта./Под общ.ред. В.Н.Платонова. –К; 1987.-424с. 

9. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Педагогика спорта.-К; 1986.-203с. 

10. Петухов А.В. Методика формирования индивидуальной технико-

тактической подготовки юных футболистов. – Автореферат на 

соиск.уч.степ.канд.пед.наук.-Москва: ВНИФК, 1997.-22с. 

11. Юный футболист /Под ред. А.П.Лаптева, А.А.Сучилина.-Москва: 

Физкультура и спорт ,1983.-256с. 

 

 «ГАНДБОЛ» 

Тема 1. Історія розвитку та становлення гандболу. 

Датою зародження спортивної гри з м'ячем, зареєстрованої в міжнародній 

спортивній класифікації за назвою «гандбол» (Ручний м'яч), прийнято вважати 

1898, коли викладач фізичного виховання реального училища датського міста 

Ордруп Хольгер Нільсен ввів в уроки фізичної культури жіночих груп гру з 

м'ячем, названу «хаандболд» («Хаанд» - рука і «болд» - м'яч), у якій на 

невеликому полі змагалися команди з 7 чоловік, передаючи м'яч один одному і 

прагнучи закинути його у ворота.  

Тема 2. Аналіз техніки та методика навчання індивідуальних дій у 

нападі (стійки, пересування, зупинки, повороти, відволікаючі дії, боротьба 

за оволодіння м’ячем). 

З педагогічних позицій техніка фізичних вправ (а гра — комплекс 

фізичних вправ) — найбільш ефективний засіб виконання рушійної дії. Техніка 

гри з гандбол являє собою систему раціональних рушійних умінь і навичок, 

спрямованих на ведення гри. Враховуючи різноманітність рушійних дій 

гандболістів, визначимося: «техніка гри» — це сукупність усіх прийомів і 

засобів їх виконання у комплексному веденні гри, а «техніка прийому» — 

раціональний спосіб виконання окремої дії. У кожному прийомі можна 

виділити гри фази: підготовчу, основну і заключну. 

Тема 3. Аналіз техніки та методика навчання індивідуальних дій у 

захисті (стійка захисника, пересування, перехоплення м’яча, відбирання 

м’яча). 
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Опіка гравця з м'ячем і без м'яча - це індивідуальні дії захисника, 

спрямовані на те, щоб поміщати опікати вибрати зручну позицію для 

отримання м'яча, а також щоб зробити кидок по воротах. Для цього він 

користується такими технічними прийомами, як перехоплення, вихід, 

блокування, фінти (переміщенням, блокуванням).Навчання індивідуальним 

тактичним діям починається з вивченням техніки захисту. Причому при 

поясненні особливу увагу потрібно приділити вибору місця щодо нападника, 

моменту початку дії. Навчання завжди повинно проходити в єдиноборстві з 

нападаючим, якому даються певні завдання. 

 Тема 4. Обладнання та інвентар для проведення занять з гандболу та 

техніка безпеки. 

Гандбол належить до контактних видів спорту, де технічні прийоми гри 

виконуються руками. Причини травматизму на заняттях з гандболу можна 

поділити на загальні та специфічні. Загальні причини залежать від готовності 

місця проведення занять і готовності учнів до занять, а специфічні - від 

готовності вчителя, від організації і методики проведення занять.  

Тема 5. Суддівство та організація проведення змагань з гандболу. 

В гандболі для проведення гри призначається два судді на майданчику, 

які під час прийнятті рішень рівноправні. Парне суддівство ставить великі 

вимоги до узгодженості у діях суддів, їх взаєморозумінню в процесі гри. Один 

суддя, який знаходиться на майданчику, здійснює повний контроль за гравцем, 

який володіє м'ячем, його партнерами та суперниками, що знаходяться біля 

нього. Інший суддя, біля воріт, контролює дії всіх гравців без м'яча, які не 

приймають в даний момент активної участі в атаці воріт. 
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7. Гандбол. Программа для системы дополнительного образования детей 

/Под ред. Игнатьевой В.Я., Петрачевой И.В. – М., 2003. – 116 с. 

8. Гандбол. /Латышкевич Л.А., Турчин И.Е., Маневич Л.Р.; Под общ. ред. 

Л.А. Латышкевич. – К.: Вища школа, 1988. - 199 с. 

9. Гандбол. Международные правила соревнований. - К., 2001. – 90 с. 

10. Гарбаляускас Ч.Л. Играем в ручной мяч. – М.: Просвещение, 1988. - 
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11. Глазирін І., Фролова Л., Зганяйко Г. Визначення сформованості 

ігрового і тактичного мислення спортсменів у спортивних іграх. //Матеріали V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

юнацького спорту». – Херсон, 2007. – С. 58-64. 

 

«ГІМНАСТИКА» 

Тема 1: Гімнастика в системі фізичного виховання. 

Основними засобами фізичного виховання є фізичні вправи - спеціально 

організовані рухи. Фізичні вправи - особливий вид рухової діяльності, за 

допомогою якого здійснюється цілий комплекс педагогічних й оздоровчо- 

гігієнічних завдань. Серед засобів і методів фізичного виховання гімнастика 

займає провідне місце як основний засіб і метод фізичного виховання. Нею 

займаються в дошкільних дитячих закладах (яслах, садках), школах, середніх і 

вищих спеціальних навчальних закладах. 

Тема 2: Попередження травматизму на заняттях гімнастикою. 

Однією з найголовніших умов зміцнення здоров'я, всебічного фізичного 

розвитку та досягнення високого рівня спортивної майстерності є суворе 

дотримання основних принципів і правил методики навчання та тренування. 

Важливе значення для уникнення травматизму на заняттях з гімнастики має 

методика проведення загальної та спеціальної розминки.  

Тема 3: Історія розвитку гімнастики  

Гімнастика як вид спорту і цілісна система фізичного виховання зародилася 

в Древній Греції. Про позитивний вплив регулярних занять гімнастикою на 

гармонійний розвиток особистості писали і говорили Гомер, Арістотель і 

Платон. Крім звичних для нас загальнорозвиваючих і спеціальних вправ 

гімнастика древніх греків включала в себе плавання, біг, боротьбу, бокс, їзду 

(верхову і на колісницях) і т.д. За однією з версій, саме слово «гімнастика» 

походить від грецького «gumnos» (оголений): як відомо, давньогрецькі атлети 

виступали на змаганнях без одягу. 

Тема 4: Гімнастична термінологія. 

Формувати знання складної системи термінів і правил користування ними у 

процесі пояснення та запису вправ. Гімнастична термінологія є специфічною, а 

фізичні вправи, які використовуються в гімнастиці, дуже різноманітні і рідко 

зустрічаються у звичайній діяльності людини. А тому під час опису вправ з 

гімнастики студенти повинні вміти користуються умовними позначеннями-

термінами, що дає змогу складні рухи визначати одним або кількома словами. 

Тема 5: Основи техніки гімнастичних вправ 

Сучасний рівень спортивної майстерності ставить високі вимоги перед 

викладачами, тренерами, гімнастами. Вони повинні добре знати основи 

біомеханіки рухів, уміти аналізувати техніку гімнастичних вправ, розуміти їх 

структуру. Техніка виконання рухових дій полягає в поєднанні рухів окремих 

частин тіла однієї відносно одної і всього тіла відносно приладу чи опори 

(підлоги, жердини брусів, грифа перекладини). 
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6. Дейнеко А. Х. Гімнастика та методика викладання : навч. посіб. / А. Х. 

Дейнеко, М. К. Марченко. – Харків : ХДАФК, 2013. – 166 с.  

7. Зотов А. В. Атлетична гімнастика : навч. посіб. / А. В. Зотов, В. І. 

Терещенко. – Київ : КНЕУ, 2004. – 160 с. – 966-574-616-2.  

8. Іващенко О. В. Загальнорозвиваючі вправи : метод. посіб. / О. В. 

Іващенко, О. М. Худолій, Т. В. Карпунець. – Харків : ОВС, 2000. – 59 с. – 966-

7858-02-2.  

9. Ісакован В. Я. Вправи для профілактики порушень постави / В. Я. 

Ісакован // Фізичне виховання в школах України. – 2013. – № 4. – С. 16–20.  

10. Лящук Р. П. Гімнастика : навч. посіб. [у 2-х ч.] / Р. П. Лящук, А. В. 

Огнистий. – Тернопіль : [ТДПУ], 2000. – Ч. 1. – 163 с. – 966-7425- 38-Х. 
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«ЛЕГКА АТЛЕТИКА» 

Тема 1: Історія розвитку легкої атлетики. 

Легка атлетика - один із найстаріших видів спорту.   В   основу   

легкоатлетичних   вправ     покладені природні рухи людини - ходьба, біг, 

стрибки, метання. Історія легкої атлетики сягає в глибоку    давнину. Перші 

відомості про легкоатлетичні    змагання датуються 776 р. до н. е. Вони 

зустрічаються  в  історичних  нотатках  про Олімпійські ігри Стародавньої 

Греції. У той час програма цих змагань складалася тільки з бігу. 

Тема 2: Біг на короткі дистанції. 

Поняття «біг на короткі дистанції» об'єднує групу бігових видів 

легкоатлетичної програми. До цієї групи видів входить біг на дистанції 

протяжністю до 400 м, а також різних видів естафетного бігу, що включають 

етапи спринтерського бігу. Біг 100, 200 і 400 м, естафетний біг 4х100 м і 4x400 м, 

як для чоловіків, так і для жінок, включається в програму олімпійських ігор. 

Дистанції 30, 50, 60 і 300 м включаються в змагання в закритих приміщеннях і в 

змагання юних легкоатлетів. 

Тема 3: Біг на витривалість (біг на середні та довгі дистанції). 

Опановуючи техніку з бігу на витривалість, необхідно зосередитись на 

декількох вузлових моментах – виробленні у спортсмена вміння розслабляти 
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м’язи в неробочі моменти, концентрувати м’язові зусилля в робочі 

(відштовхування, винос стегна, постановка стопи) і утримувати нахил тулуба, 

при якому біг відбувається ніби за інерцією. Зусилля витрачаються переважно на 

долання опору середовища. Необхідно зберігати маятникоподібну роботу рук у 

передньо-задній площині, де плечі опущені і не заважають глибині дихання 

спортсмена. 

Тема 4: Стрибки у довжину з розбігу. 

Стрибок у довжину – зовні дуже проста і природна вправа. Суттєва різниця 

в техніці стрибка у спортсменів спостерігається тільки під час виконання 

польоту. Форма цих рухів визначає спосіб стрибка – "зігнувши ноги", 

"прогнувшись", "ножиці". Всі способи є варіантом збереження рівноваги в 

польоті і підпорядковані одній меті – підготовці до найбільш ефективного 

приземлення. 

Тема 5: Навчання техніці метання диска, списа, молота та штовхання 

ядра. 

До легкоатлетичних метань належить штовхання ядра, метання списа, диска 

та молота. Для кращого вивчення техніки легкоатлетичних метань важливо 

знати, з яких частин складається техніка загальної вправи – метань. Кожна 

метальна дисципліна(ядро, спис, диск, молот) має окремі частини техніки. В 

яких основною ланкою є фінальне зусилля. У підготовчій частині виконують 

певні елементи техніки. Кожна вправа має свої особливі деталі в техніці. 
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учеб. заведений / А.И. Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. — 464 с.  

7. Зеличенок, В.Б. Подготовка юных легкоатлетов /В.Б.Зеличенок.- М.: 
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10. Леоненко І. Ф. Теорія та методика викладання легкої атлетики / І. Ф. 

Лео-ненко, Ю. Г. Бондарєв, О. С. Федина. - К.: Олімп. л-ра, 1995. – 300 с. 

11. Марков А. А. Обучая легкой атлетике / А. А. Марков, С. М. 

Масленников // Физ. культура в школе. - 2000. - № 3. – 344с. 

12. Микіч М. С. Організація та методика навчання техніці 

легкоатлетичних вправ / М. С. Микіч // Роль фізичної культури в здоровому 

способі життя: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Львів, 1993. - Ч. II. – 236с. 

 

«ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ОЛІМПІЙСЬКОГО ТА 

ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ» 
Тема: 1 Вступ. Значення, зміст та завдання предмету. 

Історія фізичної культури (ІФК) являє собою специфічну галузь 

історичних і педагогічних знань. Вона є важливим розділом науки про фізичну 

культуру. Предмет її вивчення - загальні закономірності виникнення, 

становлення і розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах розвитку 

суспільства. Предмет ІФК - вивчення засобів, форм і методів, ідей, теорій і 

систем фізичної культури. 

Курс ІФК складається з трьох частин: 

1) історія ФК і спорту зарубіжних країн; 

2) історія ФК і спорту на території України; 

3) історія сучасного спортивного та олімпійського руху. 

Тема: 2 Витоки фізичної культури. Фізична культура в первісному 

суспільстві. 

Існує декілька позицій при обговоренні проблеми виникнення фізичної 

культури: 

1. В кінці XIX - початку XX в. німецький філософ Шиллер висунув теорію 

гри. Відповідно до цієї теорії, людина розвивалася фізично і розумово завдяки 

праці, а трудовий процес виник з гри. Таким чином, на думку вчених, в житті 

суспільства "гра старше праці", а “праця є дитя гри”. 

2. Теорія магії вперше викладена англійським вченим Рейнак. 

Прихильники цієї теорії - К. Дим і В. Кербі (ФРН). Б.Жіллет (Франція) висуває, 

сучаснішу теорію походження фізичної культури –“фізичні вправи і ігри мають 

культове і твариноподібне походження”. 

3. Теорія зайвої біологічної енергії висунута вченим Спенсером (США). 

Основне положення його теорії в тому, що фізична культура - це інстинкт, але, 

на думку інших вчених, якщо це інстинкт, то суспільство не несе 

відповідальності за ті пороки, які воно породжує. 

4. Матеріалістична, марксистсько-ленінська теорія, викладена в роботах 

Г.В. Плеханова, Н.І. Пономарьова. Згідно їх теорії, в основі виникнення 

фізичної культури лежать два фактори – об’єктивний і суб’єктивний. 

  Тема: 3 Фізична культура нового часу. 

Фізична культура в перший період нового часу. Розвиток теоретичних 

основ фізичного виховання. Місце фізичного виховання в нових шкільних 

системах (філантропінах). Діяльність Г. Фіта, І. Гутс-Мутса. Причини 
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виникнення і розвитку національних систем фізичного виховання на початку 

XIX століття в Німеччині, Швеції, Франції. 

 Тема: 4 Особливості розвитку спорту нового час. 

Фізична культура у другий період Нового часу (1871- 1917 рр.). Англійська 

система фізичного виховання. Діяльність Томаса Арнольда. Формування 

системи міжнародних змагань та організаційних структур міжнародного 

спорту. Формування наукових основ розвитку спорту.Розвиток спортивного 

руху. 

Тема: 5 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. 

Значення спорту в житті античних греків. Передумови виникнення 

Олімпійських ігор у Стародавній Греції. Програма, зміст, учасники 

Олімпійських ігор. Спортивні споруди Стародавньої Греції. Причини занепаду 

давньогрецьких Олімпійських ігор. 

  Тема: 6 Історичні особливості розвитку міжнародного олімпійського 

руху. 

Організація. Проведення та значення ігор І Олімпіади. Хронологія та 

аналіз Олімпійських ігор сучасності. Діяльність Міжнародного олімпійського 

комітету та його президентів. Олімпійська символіка та атрибутика. «Ода 

спорту» та її гуманістична цінність. Параолімпійські ігри та їх значення. 

Тема: 7 Україна в міжнародному олімпійському русі 

Виступи українських спортсменів на Олімпійських іграх. Створення НОК 

України та особливості його діяльності. Особливості, проблеми та перспективи 

розвитку спортивного руху в сучасній Україні. 
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 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  ВСТУПНОГО 
ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 
тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 
(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 
рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 
тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 
Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 
наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 
інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 
прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує 
варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 
варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 
позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 
завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 
виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 
знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 
Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). Загальна 
кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. 
Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 
Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). Загальна 

кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. 
Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 
Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). Загальна 

кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. 
Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 
Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 
наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 
вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 
секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 
Голова фахової атестаційної 

комісії, завідувач кафедри фізичної 

культури, спорту та здоров’я 

 

__________ 

 

Володимир Ковальчук 

Члени фахової атестаційної комісії ___________ Віталій Дмитрук 

   

___________ 

 

 

Володимир Файдевич 
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