


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступне випробування вступників на спеціалізацію «Кіберспорт 

(eSports)» у межах спеціальності 017 Фізична культура і спорт на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. 

Випробування здійснюється у формі відповіді на тестове завдання.  

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

РОЗДІЛ 1. Кіберспорт на сучасному етапі розвитку суспільства.   

Тема 1. Історичні аспекти формування кіберспорту Передумови 

виникнення та хронологія розвитку комп’ютерних ігор. Мета та роль 

комп’ютерних ігор у сучасному суспільстві. 

 

Тема 2. Кіберспорт в міжнародному спортивному русі. Основні етапи 

розвитку кіберспорту. Історія виникнення та напрями діяльності 

міжнародних на національних кіберспортивних організацій. 

 

Тема 3. Жанри комп’ютерних ігор. Сутність комп’ютерних ігор 

(стратегії, ролеві ігри, квести, action, симулятори, онлайн).  

 

Тема 4. Організація та правила проведення змагань з кіберспорту. 

Характеристика системи змагань  Особливості проведення змагань в різних 

іграх. Переваги та недоліки гри через Internet. 

 

Тема 5. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку кіберспорту.  

Актуальні проблеми розвитку кіберспорту. Стан і перспективи розвитку 

різних комп’ютерних ігор.   

  

Тема 6. Чітерство в кіберспорті. Легальні та нелегальні коди файлів гри.  

Покарання чітерів. Різновиди читів . Функції основних різновидів читів. 



Тема 7. Особливості тактики в кіберспорті. Індивідуальні та командні 

види комп’ютерних ігор. Роль та функції гравців в командних видах. 

Різновиди тактичних дій в командних іграх. Різновиди тактичних дій в 

індивідуальних іграх. 

 

Тема 8. Основи загальної та спеціальної фізичної підготовки в кіберспорті.  

Навантаження у кіберспорті. Втома та відновлення при м’язовій діяльності. 

Тренувальні та змагальні навантаження. Компоненти навантаження. Втома та 

відновлення при навантаженнях різної спрямованості.   

 

Тема 9. Системні вимоги сучасних ігор до комп’ютерів. Конфігурація 

сучасного ігрового комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютерних 

систем. 

 

Тема 10. Психологічні особливості у кіберспорті. Роль психологічної 

підготовки спортсмена в кіберспорті.   

 

Критерії оцінювання знань вступників Вступникам пропонується 

виконати тестове завдання яке складається з  4-х рівнів, кожен з яких 

включає чотири питання. Правильна відповідь на кожне питання першого 

рівня оцінюється в чотири бали. Максимальна оцінка за правильні відповіді 

на чотири питання першого рівня – 32 балів. Правильна відповідь на кожне 

питання другого рівня оцінюється в п’ять балів. Максимальна оцінка за 

правильні відповіді на чотири питання другого рівня – 40 балів. Правильна 

відповідь на кожне питання третього рівня оцінюється в шість балів. 

Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання третього рівня 

– 48 балів.  

Правильна відповідь на кожне питання четвертого рівня оцінюється в 

десять балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання 

четвертого рівня – 80 балів. Загальна оцінка за тестування складається із 



суми балів, одержаних за правильні відповіді на  питання чотирьох рівнів 

складності. Максимальна оцінка за правильні відповіді на питання тестового 

завдання – 200 балів. 

№ завд./рівень І рівень 2 рівень 3 рівень 4 рівень  

1 8 10 12 20  

2 8 10 12 20  

3 8 10 12 20  

4 4 10 12 20  

Загальна кількість 

балів 

32 40 48 80 200 
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