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до наказу № 234 від 26.04.2019 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ У ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» У 2019 РОЦІ 

 

Оцінювання фізичної підготовленості студентів Донецького національного 

технічного університету (далі ДонНТУ) проводиться відповідно до Порядку проведення 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1045 та тестів і 

нормативів, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 15 грудня 

2016 року № 4665. 

Метою щорічного оцінювання є визначення та підвищення рівня фізичної 

підготовленості студентської молоді, створення належних умов для 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. 

Основними завданнями щорічного оцінювання є: визначення рівня фізичної 

підготовленості студентської молоді, сприяння розвитку фізичної культури, 

формування потреби в руховій активності, сприяння формуванню здорового способу 

життя, патріотизму та національної свідомості, підвищення рівня заінтересованості до 

служби у Збройних Силах, готовності до захисту Вітчизни. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1045 

проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді є 

обов’язковим. Але, враховуючи положення Інструкції про організацію проведення 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України від 15 грудня 2016 

року № 4665, зокрема п.13, де зазначено, що до тестування допускаються учасники, які 

систематично займаються фізичною культурою і спортом, у тому числі самостійно, які 

пройшли медичне обстеження і допущені лікарем до тестування, а також ознайомлені з 

вимогами правил безпеки, в ДонНТУ обов’язковим оцінювання являється тільки для 

студентів 1 курсу денного відділення, беручи до уваги те, що в ДонНТУ дисципліна 

«Фізичне виховання» є обов’язковою тільки для студентів 1 курсу денного відділення і 

визначає систематичність занять фізичними вправами. Для інших студентів ДонНТУ 

щорічне оцінювання фізичної підготовленості є добровільним: для участі до місцевих 

органів виконавчої влади за місцем проживання направляється заявка на проходження 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України особисто, поштою 

або електронною поштою за формою, наведеною у додатку 2 до Інструкції про 

організацію проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України. 

Щорічне оцінювання фізичної підготовленості в ДонНТУ у 2019 році (далі 

тестування) проводиться у травні згідно з відповідними тестами і нормативами, 

затвердженими наказом Міністерства молоді та спорту України від 15 грудня 2016 року 

№ 4665 і безоплатно, в належних санітарно-гігієнічних та інших умовах. Графік 



 

проведення затверджується Ректором і розміщується на веб-сайті університету не 

пізніше 14 днів до дня проведення тестування. 

До початку проведення тестування особи, які залучаються до цього процесу, 

повинні ознайомитись з порядком його проведення. Ректором затверджується склад 

комісій з питань проведення щорічного оцінювання, до якого включаються фахівці 

відповідної сфери діяльності, організації сфери фізичної культури і спорту, медичні 

спеціалісти. 

Університетом складається колективна заявка на проходження тестування за 

формою, наведеною у додатку 1 до Інструкції про організацію проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості населення України. У заявці зазначаються: 

прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, спортивне звання (за наявності), 

спортивний розряд (за наявності), види тестів, відмітка лікаря про допуск. 

До початку проведення обов’язкового тестування студентів під особистий підпис 

у спеціальних відомостях ознайомлюють з метою, умовами та порядком проведення 

тестування, вимогами правил безпеки. Для цього до деканатів всіх факультетів 

надсилається електронний варіант Наказу Міністерства молоді та спорту України від 15 

грудня 2016 року № 4665, інструкції з «Охорони праці під час проведення занять з 

фізичної культури та спорту в ДВНЗ «ДонНТУ». Відомості зберігаються в деканатах. 

До тестування допускаються студенти, які пройшли медичне обстеження, 

допущені до нього лікарем та ознайомлені з вимогами заходів безпеки, про що свідчать 

відмітка лікаря у заявці та особистий підпис в відомості про ознайомлення з вимогами 

правил безпеки. Після допуску студента до проходження тестування його реєструють із 

присвоєнням відповідного номера. Студент не допускається до проходження 

тестування (припиняє проходження тестування) у таких випадках: погіршення його 

фізичного стану до початку або в момент виконання комплексу тестів. 

Система тестування студентів включає тести і нормативи здобувачів вищої освіти 

(18-20 років) згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України від 15 грудня 2016 

року № 4665. Тестування проводиться протягом двох днів: в перший день – човниковий 

біг 4 х 9 м, біг на 100 м, нахил тулуба вперед з положення сидячи, в другий день – 

підтягування на перекладині, або стрибок у довжину з місця (чоловіки), згинання і 

розгинання рук в упорі лежачи, або стрибок у довжину з місця (жінки), рівномірний біг 

3000 м (чоловіки), 2000 м (жінки). Тестування з наступних видів відбуватиметься в ауд. 

2.104: човниковий біг 4 х 9 м, стрибок у довжину з місця, нахил тулуба вперед з 

положення сидячи. Тестування підтягування на перекладині відбуватиметься в ауд. 

1.110. Тестування з бігу на 100 м, рівномірного бігу на 3000 м (чоловіки), 2000 м (жінки) 

здійснюватиметься на території площі Шибанкова, в безпечних та придатних зонах. 

Перед початком тестування викладачами фізичного виховання з учасниками тестування 

проводиться комплекс загально розвиваючих вправ. 

У разі погіршення погодних умов тестування не проводиться. 

Тестування за видами випробувань проводять викладачі фізичного виховання 

ДонНТУ за допомогою представників студентського самоврядування, а також в 

присутності медичних спеціалістів. У місці проведення тестування формується 

медичний пункт або забезпечується чергування бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. Надання медичної допомоги під час проходження тестування включає: 



 

визначення стану здоров'я до виконання нормативів, надання екстреної (швидкої) 

медичної допомоги. 

Після кожного виду тестів студентам повідомляються їх результати, заносяться до 

відомостей проходження щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України за формою, наведеною у додатку 3 до Інструкції про організацію проведення 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України від 15 грудня 2016 

року № 4665. Підсумкова оцінка рівня фізичної підготовленості студентів складається 

за сумою набраних балів, одержаних за виконання 5 видів тестів на вибір. Підсумкові 

оцінки тестування порівнюють зі шкалою результатів виконання тестів і нормативів для 

студентської молоді (8-20 років) за формою, наведеною у додатку 4 Інструкції про 

організацію проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України від 15 грудня 2016 року № 4665. За результатами тестування оцінювання 

проводиться за чотирма рівнями фізичної підготовленості: високий, достатній, 

середній, низький. 

Після завершення тестування організаційний комітет надає інформацію про 

результати проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів 

ДонНТУ згідно з п.19 Постанови за формою, наведеною у додатку 5 до Інструкції про 

організацію проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України від 15 грудня 2016 року № 4665. 

 

 

Перший проректор         Л. Л. Бачурін 


