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І. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення вступного 

випробування творчий конкурс, порядок участі в ньому та нарахування 

конкурсних балів за проходження спортивних нормативів. 

2. Творчий конкурс «Спортивні нормативи» є екзаменаційною 

дисципліною для вступників до НТУ «ХПІ» на спеціальність 017 «Фізична 

культура і спорт».  

3. Творчий конкурс проводиться з метою забезпечення права осіб на рівний 

доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам. 

4 Творчий конкурс «Спортивні нормативи» проводиться на базі 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 

«Учбово-спортивному комплексі №1» на кафедрі «Фізичного виховання». 

5. Для проведення конкурсу розроблена програма про творчий конкурс 

«Спортивні нормативи, яка складено відповідно до нормативних документів:  

– Постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. № 80. Про 

державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України 

// Фізичне виховання в школі. – 1996. – № 1.  

– Наказу МОН України від 11 жовтня 2018 року № 1096 «Про затвердження 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році» 

зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 грудня 2018 № 1456/32908  

– Наказ Міністерство молоді та спорту України від 15.12.2016 № 4665 «Про 

затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України» зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 10 лютого 2017р. за № 195/30063  

– Правил прийому до Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут».  

6. Організаційно-методичне забезпечення конкурсу здійснює 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

кафедра фізичного виховання. 



7. Для організації та проведення конкурсу, створюються апеляційна та 

предметна комісії. Склад організаційних комісій затверджуються наказом 

ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

8. При проведенні творчого конкурсу складається протокол, який 

підписують голова та члени предметної комісії. Протокол візується директором 

Центру незалежного тестування НТУ «ХПІ». 

9. Прохідний бал для участі у конкурсній пропозиції складає від 100 до 200 

балів. 

10. Під час проведення конкурсу, обробка персональних даних 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

II. Завдання конкурсу 

Основним завданням конкурсу є оцінити фізичні навички та здібності 

абітурієнтів, оскільки це моделює їх майбутню фахову діяльність. 

 

III. Проведення конкурсу 

1. Конкурс проводяться у два дні. 

Послідовність виконання завдань встановлюється приймальною комісією 

НТУ «ХПІ» з урахуванням окремих чинників (метеорологічні умови, можливості 

матеріальної бази з фізичного виховання, кількість вступників, наявність у 

вступника особливих поважних причин тощо). Завдання розподіляються на два 

дні з метою надання вступникам відповідних умов для відновлення фізичного 

стану після виконання окремого тесту.  

У перший день виконуються наступні завдання:  

- стрибок у довжину з місця  

- згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі, або підтягування на 

перекладині (чоловіки) або вис на зігнутих руках (жінки)  

- біг на 1000 м (чоловіки), біг на 800 м (жінки) або плавання за 12 хвилин.  

У другий день:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


- біг на 100 м  

- човниковий біг  

- плавання 50 м. 

2. Конкурс проводиться у вигляді практичного тестування з фізичної 

культури. 

3. Конкурс проводяться за програмою творчий конкурс «Спортивні 

нормативи. Програма визначає: 

− Правила реєстрації на творчий конкурс 

− Завдання творчого конкурсу «Спортивні нормативи» 

− Умови проведення завдань творчого конкурсу 

− Оцінювання результатів. Екзаменаційна оцінка за творчий конкурс 

− Критерії оцінки за виконання окремих завдань 

4.Результати (бали) творчого конкурсу вносяться предметною комісією в 

протокол та атестаційний аркуш вступника. 

IV. Предметна комісія 

1. До складу предметної комісії входять фахівці, вчені та науково-

педагогічні працівники кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ», серед яких 

назначаються головний експерт, експерти та методисти. 

2. Предметна комісія виконує такі функції: 

- підготовка та організація творчого конкурсу;  

- проведення консультації;  

- підрахунок тестових балів та заповнення протоколів. 

 

V. Учасники творчого конкурсу 

1. У творчому конкурсі «Спортивні нормативи» мають право приймати 

участь громадяни які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту, 

сертифікат ЗНО, медичну довідку 0-86-о. 

2. Учасники конкурсів є відповідальними за достовірність наданої 

інформації. 

 



VI. Апеляційна комісія 

Апеляції результатів творчого конкурсу розглядає апеляційна комісія, 

склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора НТУ «ХПІ». Строк 

подачі апеляції – одна доба. 

До складу апеляційної комісії входять незалежні фахівці, експерти, вчені з 

фізичної культури і спорту. 

Апеляційна комісія працює протягом усього творчого конкурсу. 

У разі виникнення спірних питань учасники мають право подати у 

письмовій формі заяву до апеляційної комісії з приводу правильності та 

об'єктивності оцінювання та одержати письмову відповідь до підбиття 

остаточних підсумків конкурсу. 

У заяві учасник зазначає причину апеляції. 

Строки подання апеляції встановлюються правилами (регламентом) та 

повідомляються учасникам перед початком проведення конкурсу 

Рішення апеляційної комісії фіксується у відповідному протоколі засідання 

цієї комісії та надається для ознайомлення учаснику, який подав апеляцію. 

Рішення апеляційної комісії враховується журі під час підбиття остаточних 

підсумків конкурсу. 

VIІ. Фінансування 

Фінансування конкурсу здійснюється за кошти державного бюджету.  
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