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ВСТУП 

 

Фахове випробування із загальної фізичної підготовки є профілюючим  

для вступу на навчання за напрямами підготовки: 

014 Середня освіта – (Фізична культура) скорочений термін навчання 

 

Мета випробування.  

 

Фахове випробування спрямоване на виявлення рівня відповідності 

майбутніх фахівців галузі знань «Освіта/педагогіка» та можливості їх 

успішного подальшого навчання (засвоєння та опанування передбаченими 

навчальними програмами знання, уміння та навички). 

Програма Фахове випробування складена з урахуванням матеріалу 

базової програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів та державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості 

населення України.  

 

Порядок проведення фахове випробування: 

 

До виконання практичних випробувань допускаються треновані 

особи, які пройшли медичне обстеження і допущені лікарем до 

випробувань ознайомлені з технікою і правилами безпеки під час їх 

виконання. Студенти мають бути одягнені в спортивний одяг і взуття. 

фахове випробування з фізичної культури проводиться в два етапи.: 

перший етап: 

1)Оцінювання швидкісно - силових здібностей 
– біг 100 метрів; 

– підтягування (юнаки) і згинання-розгинання рук в упорі лежачи 

(дівчата); 

другий  етап: 

2) Оцінювання витривалості  та силових якостей 
– біг 1000 метрів (юнаки), 500 метрів (дівчата); 

– піднімання в сід за одну хвилину. 

Після закінчення розминки, яка триває 15-20 хвилин, усіх вступників 

ознайомлюють з правилами техніки безпеки, правилами проведення фахове 

випробування і порядком виклику на старт, який установлюється 

екзаменаторами відповідно до екзаменаційної відомості. 

Під час фахового випробування екзаменаторам забороняється 

спілкуватися з вступниками та батьками, за винятком вказівок і 

розпоряджень організаційного характеру. 

Стороннім особам не дозволяється бути присутнім на місці проведення 

фахового випробування, забороняється спілкуватися з вступниками, заважати 

чи надавати їм допомогу. 

Недотримання правил проходження фахового випробування 
вступниками, які не виконують розпоряджень членів предметної комісії, 



 

 

порушують правила безпеки, заважають іншим вступникам, може бути 

причиною для відсторонення вступника від вступних випробувань. 

 

Порядок оцінювання фахового випробування. 

 

Підсумкова оцінка складається із суми балів, отриманих за кожен вид 

практичного завдання. Максимальна кількість балів складає 200.  
Якщо вступник отримує за будь-який вид програми тестування з 

фізичної культури менше 1 бала, він має право на участь в інших видах 

тестування. Якщо абітурієнт не з’явився або відмовився від складання 

нормативу (тесту) - бали не нараховуються, вступник позбавляється права 

подальшої участі у вступному випробуванні та конкурсі на зарахування до 

Луцького національного технічного університету 

За кожен вид тестів нараховується результат у балах відповідно до 

поданих нижче таблиць. 

Результати фахового випробування в цілому оголошуються після їх 

занесення у бланки протоколів членами екзаменаційної комісії, призначеної 

згідно з наказом ректора та затвердження головою приймальної комісії. 

Досягнуті результати фахового випробування кожним вступником та 

нараховані бали, як за кожним видом фахового випробування окремо, так і 

загальна рейтингова сума балів, фіксуються у зведеній відомості, які 

зберігаються в установленому порядку в приймальній комісії університету. 

В успішному складанні вступних випробувань зацікавлені не тільки 

вступники та їх батьки, але і викладачі та тренери, оскільки вони дбають про 

якісний набір абітурієнтів, який дасть можливість забезпечити належну 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів з фізичної культури і 

забезпечить фаховими кадрами навчальні заклади. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

ЛЕГКА АТЛЕТИКА 

Фахове випробування (легка атлетика) включає в себе легкоатлетичні 

вправи і нормативи, які відображають рівень фізичної підготовленості 

абітурієнтів. 

Тестові легкоатлетичні вправи направлені на оцінку основних фізичних 

здібностей абітурієнтів: швидкості (біг 100 м.) та витривалості (біг 1000 м 

(юнаки) 500 м (дівчата)). Результату тесту оцінюються за 50 бальною 

шкалою згідно показаного часу абітурієнта.  

Фахове випробування (легка атлетика) проводиться згідно з розкладом 

приймальної комісії, умовами виконання державних тестів та правилами 

змагань з легкої атлетики. 

Фахове випробування буде проводитись на спортивній базі ЛНТУ. 

1. Суддя при учасниках формує забіги та визиває вступника на старт. 

2. Вступник займає стартове положення. 



 

 

3. За сигналом стартера вступник починає подолання дистанції. 

 

Біг на 100 м 

Опис проведення тестування. За командою “На старт!” учасник займає 

положення низького старту за стартовою лінією, за командою “Увага!“ 

учасник займає стартове положення для бігу. За командою “Руш!” він 

пробігає 100 м до фінішної лінії. 

Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник 

тестування перетнув фінішну лінію. 

Загальні вказівки і зауваження. Кожному учаснику надається одна 

спроба. Бігова доріжка має бути рівною. 

1. Таблиця нарахування балів за виконання контрольного нормативу: 

біг 100 м (максимальна кількість балів – 50) 

 

Юнаки чоловіки 

Бали 

Дівчата жінки 

Час, с. Час, с. 

16-29 років 
29 років і 

старші 
16-29 років 

29 років і 

старші 

13.0   14.0 50 14.8   15.8 

13.1    14.1 49 15.0   16.0 

13.2   14.2 48 15.2   16.2 

13.3   14.3 47 15.4   16.4 

13.4   14.4 46 15.6   16.6 

13.5   14.5 45 15.8   16.8 

13.7   14.7 44 16.0   17.0 

13.9   14.9 43 16.2   17.2 

14.1   15.1 42 16.4   17.4 

14.3   15.3 41 16.6   17.6 

14.5   15.5 40 16.8   17.8 

14.7   15.7 39 17.0   18.0 

14.9   15.9 38 17.2   18.2 

15.1   16.1 37 17.4   18.4 

15.3   16.3 36 17.6   18.6 

15.5   16.5 35 17.8   18.8 

15.7   16.7 33 18.0   19.0 

15.9   16.9 31 18.2   19.2 

16.0   17.0 29 18.4   19.4 

16.1   17.1 27 18.6   19.6 

16.2   17.2 25 18.8   19.8 

16.3   17.3 23 19.0   20.0 

16.4   17.4 21 19.2   20.2 

16.5   17.5 19 19.4   20.4 

16.6   17.6 17 19.6   20.6 

16.7   17.7 15 19.8   20.8 



 

 

16.8   17.8 11 20.0   21.0 

16.9   17.9 9 20.2   21.2 

17.0   18.0 5 20.4   21.4 

 

Біг на 1000 м – юнаки, чоловіки  та біг на 500 м –  дівчата, жінки. 

 

Опис проведення тестування. За командою “На старт!” учасник займає 

положення високого старту за стартовою лінією, за командою“ Увага!“ 

учасник займає стартове положення для бігу. За командою “Руш!” він 

пробігає 1000 (500) м до фінішної лінії. 

Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник 

тестування перетнув фінішну лінію. 

Загальні вказівки і зауваження. Кожному учаснику надається одна 

спроба. Бігова доріжка має бути рівною. 

 

 

 

 

2. Таблиця нарахування балів за виконання контрольного нормативу: 

Юнаки, чоловіки – біг 1000м; дівчата, жінки – біг 500 м 

(максимальна кількість балів – 50) 

 

Юнаки, чоловіки 

1000 м. 
Бали 

Дівчата, жінки 

500 м. 

 Час. хв.   Час. хв.  

16-29 років 
29 років і 

старші 
16-29 років 

29 років і 
старші 

3.10   3.40 50 1.30.   2.00 

3.14   3.44 49 1.31.   2.01 

3.18   3.48 48 1.32.   2.02 

3.22   3.52 47 1.34.   2.04 

3.26   3.56 46 1.35.   2.05 

3.30   4.00 45 1.36.   2.06 

3.34   4.04 44 1.37.   2.07 

3.38   4.08 43 1.38.   2.08 

3.42   4.12 42 1.39.   2.09 

3.46   4.16 41 1.40.   2.10 

3.50   4.20 40 1.41.   2.11 

3.55   4.25 39 1.42.   2.12 

4.00   4.30 38 1.44.   2.14 

4.05   4.35 37 1.45.   2.15 

4.10   4.40 36 1.46.   2.16 



 

 

4.15   4.45 35 1.47.   2.17 

4.20   4.50 33 1.48.   2.18 

4.25   4.55 31 1.49.   2.19 

4.30   5.00 29 1.50.   2.20 

4.35   5.05 27 1.51.   2.21 

4.40   5.10 25 1.52.   2.22 

4.45   5.15 23 1.53.   2.23 

4.50   5.20 21 1.54.   2.24 

4.55   5.25 19 1.55.   2.25 

5.00   5.30 17 1.56.   2.26 

5.05   5.35 15 1.57.   2.27 

5.10   5.40 11 1.58.   2.28 

5.15   5.45 9 1.59.   2.29 

5.20   5.50 5 2.00   2.30 

 

 

 

ПІДТЯГУВАННЯ (юнаки, чоловіки) 

Загальні вказівки. Вступник займає вихідне положення вис (хватом 

зверху на ширині плечей, руки прямі). За командою «Можна», одночасно 

згинаючи обидві руки, підтягується до такого положення, коли його 

підборіддя знаходиться над перекладиною. Потім вступник повністю 

випрямляє руки, опускаючись у вихідне положення (вис). Вправа 

повторюється стільки разів, скільки у вступника  вистачить сил або до 

команди «Вправу завершено». 

Результатом підтягування є кількість безпомилкових підтягувань, 

під час яких не порушена жодна вимога до техніки виконання. 

Зауваження. Кожному вступнику надається лише одна спроба. 

Під час підтягування не дозволяється розгойдуватися, робити зайві 

рухи ногами чи тулубом для допомоги собі. Після кожного повторення 

вправи слід повністю  розігнути  руки  в  ліктьових  і  плечових  суглобах  

(зайняти    положення   «вис»). 

Підтягування припиняється, якщо вступник робить зупинку на 5 і 

більше секунд, змінює хват або йому не вдається зафіксувати  потрібного  

положення більш як 2 рази підряд. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Таблиця нарахування балів за виконання контрольного нормативу 

юнаки, чоловіки – підтягування з вису на перекладині (максимальна 

кількість балів - 50) 

 

(вага до 90 кг) 

Бали 

(вага більше 90 кг) 

Кількість разів Кількість разів 

16-29 років 
29 років і 

старші 
16-29 років 

29 років і 

старші 

18 14 50 16 12 

17 13 48 15 11 

16 12 46 14 10 

15 11 44 13 9 

14 10 42 12 8 

13 9 40 11 7 

12 8 38 10 6 

11 7 36 9 5 

10 6 34 8 4 

9 5 32 7 - 

8 - 30 6 3 

7 4 28 5 - 

6 - 25 4 2 

5 3 21 - - 

4 - 17 3 1 

3 2 13 -  

2 - 9 2  

1 1 5 1  

 

ЗГИНАННЯ І РОЗГИНАННЯ РУК В УПОРІ ЛЕЖАЧИ (дівчата) 

Загальні вказівки. Вступник приймає положення упору лежачи, 

руки прямі на ширині плечей кистями вперед, тулуб і ноги утворюють 

пряму лінію, пальці стоп опираються на підлогу. За командою «Можна» 

вступник починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки. 

Результатом є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за 

одну спробу. 

Зауваження.  Кут  згинання  рук  має  бути  не  менше  90
°
.  Не   

дозволяється 

торкатись опори стегнами, міняти пряме положення тіла і ніг (ноги разом), 

перебувати у вихідному положенні та із зігнутими руками більш як 5 

секунд,  лягати на підлогу, розгинати руки почергово, розгинати і згинати 

руки не з повною амплітудою. Згинання і розгинання рук, виконані з 

помилками, не зараховуються. 



 

 

4. Таблиця нарахування балів за виконання контрольного нормативу 

дівчата, жінки - згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі 

(максимальна кількість балів - 50) 

Кількість разів 
Бали 

16-29 років 29 років і старші 

24 20 50 

23 19 48 

22 18 46 

21 17 44 

20 16 42 

19 15 40 

18 14 39 

17 13 38 

16 12 37 

15 11 36 

14 10 35 

13 9 34 

12 8 33 

11 7 32 

10 6 31 

9 5 29 

8 - 26 

7 4 23 

6 - 20 

5 3 17 

4 - 14 

3 2 11 

2 - 8 

1 1 5 

 

ПІДНІМАННЯ В СІД ЗА 1 ХВИЛИНУ 

Загальні вказівки. Вступник приймає вихідне положення (лягає на 

спину, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, відстань між ступнями 30 

см, пальці рук з’єднані за головою в замок і торкаються поверхні). Партнер 

тримає його ступні так, щоб п’яти торкались опори. Після команди «Руш» 

вступник піднімається у положення сидячи і торкається ліктями колін, 

потім знову повертається у вихідне положення. 

Результатом тестування є кількість піднімань з положення лежачи в 

положення сидячи за 1 хвилину. 

Зауваження. Відштовхуватися ліктями з вихідного положення та 



 

 

відривати  таз від поверхні забороняється. Вступник повинен намагатися 

виконувати вправу без зупинки, але і після зупинки випробовування можна 

продовжувати. 

 

 

 

5.  Таблиця нарахування балів за виконання контрольного нормативу 

піднімання тулуба в сід (прес) за 1 хвилину 

 – (максимальна кількість балів - 50) 

Юнаки 

чоловіки 

Бали 

Дівчата 

жінки 

Час, с. Час, с. 

16-29 років 
29 років і 

старші 
16-29 років 

29 років і 

старші 

53 і більше  50 47 і більше  

50  48 45  

48   46 44    

47    44 40    

45    42 36    

43    40 32    

40    38 30    

35    36 29    

33    34 27    

30    32 25    

28    30 23    

25    28 21    

24    26 20    

22    24 18    

20    22 16    

19    20 14    

17    15 12    

15    13 10    

12    10 8    

10    5 5    
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