
§1   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Творчий залік - форма вступного випробування, яка передбачає 

визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника 

для участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та закриті 

(фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти. 

Програма творчого заліку розроблена на підставі шкільної програми з 

фізичної культури для учнів 1 -11 класу. 

Зміст творчого заліку – оцінка рівня фізичної підготовленості абітурієнтів 

що складається із тестових вправ шкільної програми. 

Вступники повинні пройти обстеження у Чернівецькому фізкультурному 

диспансері (вул. Стеценка, 3) для отримання допуску до іспиту з фізичної 

підготовки. Під час тестування абітурієнти повинні бути у відповідному 

спортивному одязі і взутті. 

 

§2 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТВОРЧОГО ЗАЛІКУ 

Творчий залік складається з трьох видів практичних завдань: 

1. Нахил тулуба вперед з положення сидячи  (см) 

2. Стрибок у довжину з місця (см) 

3. Човниковий біг 4×9 м (с) 

Тестові вимоги виконуються протягом одного дня в такій послідовності: 

човниковий біг 4×9 м; нахил тулуба вперед з положення сидячи; стрибок у 

довжину з місця. 

Кожен вид випробувань оцінюється окремо від 1 до 12 балів. Бали, 

отримані вступником за кожен вид випробувань, підсумовуються і діляться на 

3 (оцінка за творчий залік обчислюється як середнє арифметичне отриманих 

балів). Максимальна сумарна кількість балів, яку може набрати абітурієнт – 12; 

мінімальна сумарна кількість балів для абітурієнта - 4. 

Якщо вступник набрав суму 3 або менше балів він вважається таким, що 

не склав творчий залік і не може бути допущеним до участі в конкурсному 

відборі за спеціальністю на основі сертифікатів ЗНО. 
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Якщо вступник набрав суму 4 і більше балів він вважається таким, що 

склав творчий залік і допускається до участі в конкурсному відборі.  

Кількість набраних балів за результатами тестування не впливає на 

конкурсний бал абітурієнта. 

До творчого заліку допускаються абітурієнти, які мають при собі документ 

що засвідчує особу (з фото). 
 

1. Нахил тулуба вперед з положення сидячи.    

                                      Опис проведення тестування 

Обладнання. Накреслена на підлозі лінія АБ і перпендикулярна до неї розмітка 

в сантиметрах (на повздовжній лінії) від 0 до 50 сантиметрів. 

Опис проведення тестування. Учасник тестування сидить на підлозі босоніж 

так, щоб його п’яти торкались лінії АБ. Відстань між п’ятами 20-30 

сантиметрів. Ступні розташовані до підлоги вертикально. Руки лежать на 

підлозі між колінами долонями донизу. За командою «Можна» учасник 

тестування плавно нахиляється вперед, не згинаючи ніг, намагається 

дотягнутись руками якомога далі. Положення максимального нахилу слід 

утримувати протягом 2 секунд, фіксуючи пальці на розмітці. Тест 

повторюється двічі. 

Результатом тестування є позначка на перпендикулярній розмітці в 

сантиметрах, до якої учасник дотягнувся кінчиками пальців рук у кращій з двох 

спроб. 

Загальні вказівки і зауваження. Вправа повинна виконуватися плавно, ноги 

прямі, якщо учасник згинає ноги в колінах, спроба не зараховується. 

 

2. Стрибок у довжину з місця  

                                            Опис проведення тестування 

Обладнання. Неслизька поверхня з лінією і розміткою в сантиметрах. 

Опис проведення тестування. Учасник тестування стає носками до лінії, 

робить замах руками назад, потім різко виносить їх уперед, відштовхуючись 

ногами, стрибає якомога далі. 
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Результатом тестування є дальність стрибка у сантиметрах у кращій з двох 

спроб. 

Загальні вказівки і зауваження. Тестування проводиться відповідно до 

правил змагань для стрибунів у довжину з розбігу.  

Місце відштовхування і приземлення повинні бути на одному рівні. 
 
 

3. Човниковий біг 4х9 м. 

                                      Опис проведення тестування 

Обладнання. Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди, волейбольний 

майданчик спортивного залу або рівна бігова доріжка завдовжки 9 метрів, 

обмежена двома паралельними лініями. За кожною лінією - 2 півкола радіусом 

50 сантиметрів з центром на лінії, 2 дерев’яних кубики (5x5 сантиметрів). 

Опис проведення тестування. За командою «На старт» учасник займає 

положення високого старту за стартовою лінією. За командою «Руш» він 

пробігає 9 метрів до другої лінії, бере один з двох дерев’яних кубиків, що 

лежать у півколі, повертається бігом назад і кладе його за лінією старту в 

стартове коло. Потім біжить за другим кубиком і, взявши його, повертається 

назад та кладе в стартове півколо. 

Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник тестування 

поклав другий кубик за лінію старту у півколо. 

Загальні вказівки і зауваження. Результат учасника визначається за кращою з 

двох спроб. Кубик слід класти в півколо, а не кидати. Якщо кубик кидається, 

спроба не зараховується. Бігова доріжка повинна бути рівною, в належному 

стані, не слизькою. 
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§3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО ЗАЛІКУ 
 

Бали 
Стрибок у довжину з 

місця, см 

Нахил тулуба 
вперед з положення 

сидячи, см 

Човниковий 
біг 

4 х9 м, с 
ч ж ч ж ч ж 

1 180 135 2 5 11,3 12,6 

2 185 140 3 6 11,1 12,4 

3 190 145 4 7 10,9 12,2 
4 195 150 5 8 10,7 12,0 

5 200 155 6 9 10,5 11,8 

6 205 160 7 10 10,3 11,6 

7 210 165 8 11 10,1 11,4 
8 215 170 9 12 9,9 11,2 
9 220 175 10 13 9,7 11,0 
10 225 180 11 14 9,5 10,8 

11 230 185 12 15 9,3 10,6 

12 235 190 13 16 9,1 10,4 
 

 

 

§ 4 РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО ЗАЛІКУ 

спеціальність 014.11"Середня освіта (фізична культура)" 
Час проведення Місце проведення 

 

м. Чернівці 
вул. Небесної Сотні 4-Д 

кафедра фізичної культури та основ здоров’я 
довідка за тел. 050 9512412 та 0678690370 

 
 
 
 
 
 

 

 


