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Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка (надалі - Положення) розроблено відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1045 «Про 

затвердження порядку проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України», наказу Мінмолодьспорту від 15.12.2016 

№ 4665 «Про затвердження тестів та нормативів для проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості населення України» та листа МОН 

України від 05.05.2017 р. №1/9-247 

І. Загальні положення 

1. Положення визначає механізм проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості студентів Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (надалі - академії). 

2. Для забезпечення механізму проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості студентів Академії наказом ректора створюється 

комісія. 

3. Проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 

студентів академії є обов’язковим.  

II. Мета та завдання 

1. Метою щорічного оцінювання фізичної підготовленості є 

визначення та підвищення рівня фізичної підготовленості студентів, 

створення належних умов для їхнього фізичного розвитку, покращення 

здоров’я, забезпечення здатності до високопродуктивної праці, захисту 

суверенітету і територіальної цілісності України, а також сприяння у 

вихованні патріотизму та громадянської позиції. 

2. Завдання полягає у: 

 визначенні рівня фізичної підготовленості студентів; 

 сприянні розвитку фізичного виховання і спорту серед студентів; 

 формуванні у студентів потреби в руховій активності; 



 спрямуванні діяльності Академії, зокрема, на фізичний розвиток 

студентської молоді, на забезпечення належного рівня їхньої фізичної 

підготовленості; 

 наданні можливості студентам самостійно оцінювати рівень 

фізичної підготовленості; 

 сприянні формуванню здорового способу життя, патріотизму та 

національної свідомості студентської молоді, підвищення рівня 

заінтересованості до служби у Збройних Силах, готовності до захисту 

Вітчизни; 

 сприянні створенню належних умов для підготовки та 

проведення щорічного оцінювання студентів. 

ІІІ. Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентів 

1. Оцінювання фізичної підготовленості студентів академії 

проводять щорічно протягом навчального року відповідно до наказу ректора. 

2. Студенти, які не взяли участі в щорічному оцінюванні в 

установлений термін з поважних причин, можуть пройти його в інший 

термін, визначений відповідним наказом ректора. 

3. Щорічне оцінювання є підставою для порівняння показників 

фізичної підготовленості з показниками фізичної підготовленості студентів, 

зокрема, країн євроатлантичного простору. 

4. Щорічне оцінювання проводять згідно з відповідними тестами і 

нормативами, затвердженими наказом Мінмолодьспорту від 15.12.2016 № 

4665 «Про затвердження тестів та нормативів для проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості населення України». 

5. У щорічному оцінюванні можуть взяти участь студенти, які 

пройшли медичне обстеження, допущені до нього лікарем та ознайомлені з 

вимогами заходів безпеки. 

6. Щорічне оцінювання проводять на спортивній базі академії. 



IV. Повноваження комісії з проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості студентів 

1. Склад комісії з проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентів академії затверджується наказом ректора. 

2. Комісія, відповідно до наказу ректора, складає графік проведення 

щорічного оцінювання й ознайомлює студентів з цим порядком не пізніше 

ніж за 14 днів до його початку. 

3. Кафедри факультету фізичного виховання та біології (теоретико-

методичних основ фізичного виховання, спортивних ігор та туризму) 

формують списки студентів для проведення оцінювання фізичної 

підготовленості (відповідно до вимог Інструкції про організацію проведення 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України). 

4. Комісія, за результатами щорічного оцінювання, готує 

рекомендації щодо підвищення рівня фізичної підготовленості студентів 

академії. 

5. Комісія подає звіт про результати проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості студентів до органів управління 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 

1045. 

6. Ректор для посилення мотивації проходження щорічного 

оцінювання може, за необхідності, визначити чи використовувати методи 

заохочення студентів в установленому законодавством порядку. 

V. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Положення затверджує Вчена рада академії. 

2. Положення набирає чинності з моменту його введення в дію 

наказом ректора академії у встановленому порядку. 

 

 


