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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основною метою вступного екзамену з фізичного виховання є

перевірка рівня фізичної підготовленості абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати вимоги до техніки виконання:

– «човникового бігу»;

– піднімання в сід за 1хв.;

Абітурієнт повинен вміти технічно правильно виконувати:

– «човниковий біг»;

– піднімання в сід за 1хв.;

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

До виконання практичних випробувань допускаються треновані особи,

які пройшли медичне обстеження і допущені лікарем до випробувань та

ознайомлені з технікою і правилами безпеки під час їх виконання. Абітурієнти

мають бути одягнені в спортивний одяг і взуття. Випробування проводиться в

такій послідовності:

– піднімання в сід за одну хвилину;

– човниковий біг.

МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ

Мінімально підготовленими абітурієнтами вважаються наступні

особи: Чоловіки: човниковий біг – 10,4 с., піднімання в сід – 32 р.

Жінки: човниковий біг – 11,4 с., піднімання в сід – 22 р.

Зміст програми

ЧОВНИКОВИЙ БІГ

Абітурієнт за командою «На старт», займає положення високого старту

за стартовою лінією. За командою «Руш» він пробігає 9 метрів до другої лінії,



бере один з двох кубиків, що лежать у півколі, повертається бігом назад і

кладе його в сектор (півколо) на лінії старту. Потім біжить за другим кубиком

і, взявши його, повертається назад і кладе в сектор до першого кубика.

Результатом є час від старту до моменту, коли абітурієнт поклав другий

кубик у сектор (півколо) на лінії старту.

Зауваження.  Кубик слід класти в сектор,  а не кидати.  Якщо кубик

кидається і він покидає межі сектору – спроба не зараховується.

ПІДНІМАННЯ В СІД ЗА 1 ХВИЛИНУ

Абітурієнт приймає вихідне положення (лягає на спину, ноги зігнуті в

колінах під прямим кутом, відстань між ступнями 30 сантиметрів, пальці рук

з’єднані за головою в замок і торкаються поверхні). Партнер тримає його

ступні так, щоб п’яти торкались опори. Після команди «Руш» абітурієнт

піднімається у положення сидячи і торкається ліктями колін, потім знову

повертається у вихіднеположення.

Результатом тестування є кількість піднімань з положення лежачи в

положення сидячи за одну хвилину.

Загальні вказівки і зауваження. Відштовхуватися ліктями з вихідного

положення та відривати таз від поверхні забороняється. Абітурієнт повинен

намагатися виконувати вправу без зупинки, але і після зупинки

випробовування можна продовжувати.

Мінімально необхідною сумою за два нормативами є 100 балів.

Абітурієнти, які не виконали мінімальних вимог хоча би з одного нормативу

вважається такими, що є не рекомендованими до вступу на факультет

фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені

ПавлаТичини.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ АБІТУРІЄНТІВ

Практичні
випробування ст

ат
ь

Бали

100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 50

ю 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4
Спритність

Човниковий біг
4х9 м.,с.

д 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4

ю 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32
Сила

Піднімання в сід
за 1 хв., разів

д 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22
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