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Пояснювальна записка 

Фахове вступне випробування з «Фізкультурно-спортивної реабілітації» за 

спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» – це критерій оцінювання 

навчальних досягнень абітурієнта, який ґрунтується на розв'язанні різнорівневих 

тестових завдань. 

 Програма об’єднує навчальні дисципліни «Анатомія людини»,   

«Біомеханіка», «Основи теорії здоров’я та здорового способу життя»,  «Теорія та 

методика фізичного виховання».  

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Розділ I. Анатомія людини 

Тканини, їх класифікація. Поняття про органи і системи органів. З'єднання 

кісток скелета. Суглоби та їх основні та допоміжні елементи. Класифікація 

суглобів. Хребетний стовп. Будова, функції. Функції і будова грудної клітки. 

Скелет плечового пояса та верхньої кінцівки. Скелет тазу. Скелет вільної нижньої 

кінцівки. Череп в цілому та його відділи. Будова та функції м'язів. Поверхневі та 

глибокі м'язи спини їх розташування і функції. М'язи живота їх розташування і 

функції. Розташування і функції м'язів плечового поясу та верхньої кінцівки. 

Розташування і функції м'язів нижньої кінцівки. Загальний план будови та 

функції травної системи. Загальний план будови та функції дихальної системи. 

Загальний план будови, функції сечовидільної системи. Будова, функції, статеві 

відмінності сечовивідних шляхів. Органи чоловічої статевої системи їх будова, 

функції, вікові особливості. Органи жіночої статевої системи їх будова, функції, 

вікові особливості. Оваріально-менструальний цикл. Загальний план будови та 

функції серцево-судинної системи. Кровопостачання верхніх кінцівок і голови. 

Кровопостачання органів грудної та черевної порожнини. Кровопостачання 

органів тазу і нижніх кінцівок. Будова і функції лімфатичної системи. Структура 

та функції ендокринної системи. Будова та функції нервової системи. 

Спинномозкові нерви їх утворення і функції. Будова, функції головного мозку та 



його провідних відділів. Висхідні та низхідні шляхи головного та спинного мозку. 

Черепно-мозкові нерви: функції, розташування ядер. Структура і функції 

вегетативної нервової системи. Симпатичний та парасимпатичний відділи 

вегетативної нервової системи. Зоровий та слуховий аналізатори та його відділи. 

 

Розділ II.  Індивідуальні та групові особливості моторики людини 

Системи відліку тіла людини. Площини та осі симетрії. Анатомо-

біомеханічна характеристика положень та рухів тіла людини. Вчення про центр 

тяжіння людини. Вікові особливості розташування загального центру тяжіння 

людини. Особливості формування вертикальної стійкості тіла людини. Рівновага, 

стійкість тіла, збереження та зміна пози людини. Канони і пропорції тіла людини. 

Склад тіла і конституційні особливості тіла людини.  

Загальна характеристика рухової активності людини та її значення. Поняття 

гіпокінезії та гіподинамії. Значення рухової активності у різних періодах життя 

людини.  Розвиток рухів в різні періоди життя людини. Постава – показник 

фізичного розвитку людини. Основні детермінанти формування постави людини. 

Типи класифікацій постави людини.  

Педагогічні, біомеханічні та фізіологічні засади навчання руховим діям. 

Структура навчання руховим діям, етапи навчання. Поняття про рухове уміння та 

навичку. Організаційно-методичні основи навчання руховим діям. 

  

Розділ III. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання 

Термінологічний апарат (фізична культура, фізичне виховання, фізичний 

розвиток, фізичні якості, фізичний стан, фізична підготовка, фізична 

підготовленість). 

Засоби фізичного виховання. Структура, форма, зміст, класифікація 

фізичних вправ. Загальні поняття про рухові якості. Основи методики розвитку 

рухових якостей. 

 



Розділ IV. Роль та місце фізкультурно-спортивної реабілітації  

у сфері фізичної культури та спорту 

Основні термінологічні поняття (абілітація, життєдіяльність, інвалідність, 

особа/дитина з інвалідністю, медико-соціальна експертиза, попередження 

інвалідності, реабілітаційні послуги, реабілітаційні заходи, фізкультурно-

спортивна реабілітація, індивідуальна програма реабілітації). 

Основні засоби фізкультурно-спортивної реабілітації: фізичні вправи, 

природні фактори середовища, масаж. Механізми оздоровчого впливу фізичних 

вправ, масажу та природних факторів середовища на організм людини.  

Основні дефініції поняття «здоров’я», їх обґрунтування. Біологічна та 

соціальна сутність здоров’я.  Показники здоров'я.  Фактори, що впливають на 

здоров'я людини. Поняття про хворобу та передпатологічні стани. Поняття про 

«безпечний» рівень здоров’я. Поняття про діагноз та діагностику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 бали. 

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 ІІ рівень ІІІ рівень ІV рівень  

1 8 10 12 20  

2 8 10 12 20  

3 8 10 12 20  

4 8 10 12 20  

Загальна 

кількість балів 

32 40 48 80 200 
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