
 
  



Пояснювальна записка 

 

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 10.10.2018 р. № 1082, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 30.10.2018 року за № 1231/32683) та Правил прийому на навчання до 

Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж 

фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту 

України» у 2021 році за результатами співбесіди мають право вступу особи: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

-  особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на пррийом 

без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди; 

-  особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад 

(за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

Співбесіда проводиться з предмету «Фізична культура», відповідає 

програмовим вимогам загальноосвітньої дисципліни «Фізична культура». 

Програма складена на основі питань для державної підсумкової атестації з 

фізичної культури. 

Відповідно до «Примірного положення про Приймальну комісію вищого 

навчального закладу України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2015 р. № 1085) та Положення про Приймальну комісію Івано-Франківського 

коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і 

спорту України співбесіду з кожним вступником проводять не менше двох осіб – 

членів комісії з проведення співбесіди.  

Під час співбесіди екзаменатор записує питання і відзначає правильність 

відповідей в аркуші співбесіди, аркуш після завершення співбесіди підписується 

вступником та екзаменаторами. 

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість 

балів за співбесіду складає не менше 3 бали у 5-бальній шкалі.  

Таблиця перерахунку з 5-бальної шкали у 12-бальну шкалу та 200-

бальну шкалу: 
 

№ 
з/п 5- бальна шкала 12-бальна шкала 200-бальна шкала 

1.  1-2 3 110,0 

2.  3 6 140,0 

3.  4 9 170,0 

4.  5 12 200,0 
 

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення.  



Перелік питань співбесіди 

з предмету «Фізична культура» 
 

1.  Що промовляють спортсмени та судді на церемонії відкриття Олімпійських ігор? 

2.  Чим нагороджували переможців  античних Олімпійських ігор? 

3.  Де проходили ХХХІ Олімпійські ігри? 

4.  Які дисципліни гімнастики входять винятково до жіночої програми? 

5.  Чим відрізняється м’яч для гри у волейбол для жінок і чоловіків? 

6.  Який спосіб плавання у перекладі з англійської мови означає «метелик»? 

7.  Який вид спорту називають «королевою спорту»? 

8.  Назвіть вид бігу, довжина дистанції якого складає 42 км 195 м? 

9.  Що є головною причиною порушення постави? 

10.  Який час дається командам на відпочинок між партіями у волейболі? 

11.  Яку фізичну якість розвиває біг на короткі дистанції? 

12.  Назвіть максимальну  кількість гравців кожної команди, які одночасно 
перебувають на ігровому майданчику під час гри у волейбол. 

13.  Як називається пристрій, який використовують спортсмени для низького 
старту? 

14.  Як називається легкоатлетичний снаряд, який штовхають? 

15.  З обливання якою водою слід починати процедуру загартування організму? 

16.  Назвіть основний засіб фізичного виховання. 

17.  Назвіть місце для забезпечення страхування під час стрибка через гімнастичного 
козла способом «ноги нарізно»? 

18.  Яку акробатичну вправу називають «берізка»? 

19.  Який спортивний спосіб плавання на змаганнях розпочинається стартом з води? 

20.  Яке покарання чекає на атлета у разі виявлення вживання допінгу? 

21.  Як називається перелік усіх змагань і послідовність їх проведення? 

22.  Який ефективний засіб задоволення рекреаційних потреб оздоровлення, 
пізнання, відновлення продуктивних сил людини ви знаєте? 

23.  Що таке «пенальті»? На якій відстані від воріт встановлюється м’яч? 

24.  Назвіть найпростіший спосіб гальмування на лижах. 

25.  На вашу думку, що з цих понять не  належить до туристичного спорядження: 
карабін, каремат, курбет, мотузка? 

26.  Назвіть документ, який містить усі аспекти організації змагань? 

27.  Назвіть найшвидший лижний хід? 

28.  На якій частині дистанції здійснюється передача естафетної палички? 

29.  Який захист найпоширеніший у сучасному футболі (персональний, зонний, 
комбінований чи пресинг)? 

30.  Скільки плавців одночасно можуть стартувати на одній доріжці? 
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