
 



Пояснювальна записка 

Програма об’єднує навчальні дисципліни «Біомеханіка», «Спортивна 

метрологія», «Онтокінезіологія людини», «Основи теорії здоров’я та здорового 

способу життя»,  «Теорія та методика фізичного виховання».  

Організаційні форми контролю: фахове вступне випробування  

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю  017 Фізична культура і спорт 

(освітньо-професійна програма  – «Фізкультурно-спортивна реабілітація») у формі 

тестових завдань різного рівня складності. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Розділ 1. Роль та місце фізкультурно-спортивної реабілітації у сфері 

фізичної культури та спорту.  

Основні термінологічні поняття (реабілітація, життєдіяльність, інвалідність, 

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

інвалідності, реабілітаційні послуги, реабілітаційні заходи, фізкультурно-спортивна 

реабілітація, індивідуальна програма реабілітації). 

Нормативно-правові основи фізкультурно-спортивної реабілітації. Мета, 

стратегічні цілі та напрями, а також основні завдання Національної стратегії розвитку 

фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей 

загиблих (померлих) ветеранів війни.  

Основні напрями фізкультурно-спортивної 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.  

Методичні основи побудови занять фізичними вправами, форми та методи 

проведення занять з фізкультурно-спортивної реабілітації. Лікарсько-педагогічний 

контроль у фізкультурно-спортивній реабілітації.  

Основні дефініції визначення 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. Нозологічна та 

донозологічна  діагностика. Підходи до оцінки та прогнозування  здоров’я.  Методи 

оцінки фізичного здоров’я людини. Поняття про здоров’яформуючі, 

здоров’язберігаючі та  здоров’якоригуючі технології. 

 

Розділ 2. Індивідуальні та групові особливості моторики людини. 

Тема 1. Тіло людини як біодинамічна система. 

Системи відліку відстані і часу. Площини та вісі симетрії тіла людини. 

Анатомо-біомеханічна характеристика положень та рухів тіла людини. Ступені 

свободи і зв’язки рухів. Класифікація опорно-рухового апарата людини. Біоланки, 

біокінематичні пари і біокінематичні ланцюги. Біоланки тіла як важелі і маятники. 

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. Геометрія мас 

тіла людини. Канони і пропорції тіла людини. Склад тіла і конституційні особливості 

тіла людини. Пружновязкі властивості скелета та м'язової системи. Біодинаміка 

м'язової системи.  

Тема 2. Фізкультурно-спортивна реабілітація при порушеннях моторики 

людини. 

Поняття здорового способу життя. Характеристика основних принципів 

здорового способу життя. Загальна характеристика рухової активності людини та її 

значення. Поняття гіпокінезії та гіподинамії. Значення рухової активності у різних 

періодах життя людини.  Наслідки обмеження рухової активності на стан моторики 

людини. Методи визначення обсягу рухової активності людини.  Пропорції тіла, 

тілобудова та їх взаємозв’язок з моторикою людини. Вплив тотальних розмірів тіла 

людини, пропорцій тіла та конституційних особливостей на її рухові можливості. 

Роль дозрівання та навчання в онтогенезі моторики. Руховий вік, акселеранти та 

ретарданти. Прогноз розвитку моторики. Розвиток рухів в різні періоди життя 

людини. Особливості моторики жінок. Рухові переваги, рухова асиметрія. 



Біодинаміка природних локомоцій. Біодинаміка постави. Постава – показник 

фізичного розвитку людини. Основні детермінанти формування постави людини. 

Типи класифікацій постави людини. Теоретико-практичні аспекти моніторингу стану 

моторики людини.  

Фізкультурно-спортивна реабілітація при порушеннях просторової організації 

тіла людини. Рухова функція стопи людини. Форми патології стопи. Сучасні тренди 

фізкультурно-спортивної реабілітації при порушеннях функціонального стану 

опорно-рухового апарату людини. Фізкультурно-спортивна реабілітація при 

порушеннях опорно-ресорних властивостей стопи.  

Інклюзивна освіта. Стан рухової сфери осіб з депривацією сенсорних систем. 

Організаційно-методичні основи фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з 

депривацією сенсорних систем. 

Особливості організації процесу фізкультурно-спортивної реабілітації осіб при 

відхиленні у розумовому розвитку. 

Організаційно-методичні основи фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з 

вадами опорно-рухового апарату (ураження спинного мозку та при ампутаціях). 

Соціальне значення розвитку захворюваності на дитячий церебральний параліч. 

Проблема фізичного та психічного розвитку дітей з церебральним паралічем. 

Організаційно-методичні основи фізкультурно-спортивної реабілітації дітей з 

церебральним паралічем. 

Профілактика травматизму у процесі фізкультурно-спортивної реабілітації. 

Тема 3. Основи методології навчання руховим діям. 

Педагогічні, біомеханічні та фізіологічні засади навчання руховим діям. 

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

навичку. Управління процесом навчання руховим діям. Організаційно-методичні 

основи навчання руховим діям в структурі процесу фізкультурно-спортивної 

реабілітації осіб різного віку та нозології.  

 

Тема 4. Сучасні методи реєстрації та аналізу стану моторики людини.  



 Методологічні основи дослідження й оцінки стану моторики людини у процесі 

фізкультурно-спортивної реабілітації. Інструментальні методи вимірювань: 

електротензодиномометрія, стабілографія, електроміографія, гоніометрія, 

акселерометрія. Оптичні та оптико-електронні методи реєстрації рухів людини у 

процесі фізкультурно-спортивної реабілітації. Вимірювання і оцінка стану опорно-

ресорних властивостей стопи людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 бали. 

Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання першого рівня – 32 

бали. 

Правильна відповідь на кожне питання другого рівня оцінюється в 10 балів. 

Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання другого рівня – 40 

балів. 

Правильна відповідь на кожне питання третього рівня оцінюється в 12 балів. 

Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання третього рівня – 48 

балів. 

Правильна відповідь на кожне питання четвертого рівня оцінюється в 20 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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