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Спеціальність (спеціалізація) Фізичне виховання 

Форма проведення: 

Письмова / усна / комбінована 

письмова 

Тривалісь проведення: 2  години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії  оцінювання: 

Критерії оцінювання Оцінка у балах 

Відповідь студента повна. Студент має міцні знання 

матеріалу в заданому обсязі, передбаченому навчальною 

програмою; відповідь правильно сформульована, 

послідовна, логічна, наукова. Студент має вміння 

порівнювати, виявляти спільні та відмінні ознаки об’єктів, 

робити логічні  висновки 

31-40 

Відповідь студента повна, у студента є систематичні 

знання з дисципліни, успішне виконання теоретичних та 

практичних завдань, здатність до самостійного аналізу 

отриманих знань. Але у відповіді студента наявні незначні 

помилки 

21-30 

Відповідь студента щодо основного навчального 

матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання 

і майбутньої фахової діяльності; зустрічаються суттєві 

помилки у виконанні теоретичних та практичних завдань 

11-20 

Відповідь студента щодо основного програмного 

матеріалу поверхова, фрагментарна, є суттєві помилки. У 

студента є початкові уявленнями про предмет вивчення 

0-10 

 

Перелік допоміжних матеріалів: --------- 

 



Орієнтовний перелік питань: 

1. Стан здоров’я школярів України. Характеристика, проблеми, шляхи 

вирішення. 

2. Критерії диференціації студентів за рівнем здоров’я у процесі фізичного 

виховання. 

3. Особливості розподілу студентів СМГ на підгрупи.  

4. Завдання ЛФК у студентів із ослабленим здоров’ям. 

5. Принципи ЛФК у студентів СМГ. 

6. Вплив фізичних вправ на організм людини (нервову систему, ССС, ДС, 

ШКТ, ОРА). Оздоровчий ефект від систематичних занять фізичними 

вправами. 

7. Характеристика основних та додаткових засобів ЛФК у студентів СМГ, їх 

характеристика.  

8. Особливості методики занять ЛФК у спеціальних медичних групах. 

9. Організаційні та методичні особливості рухового режиму студентів, які 

належать до різних груп здоров’я (основна, підготовча, спеціальна медична). 

10. Основні вимоги до організації та проведення занять у студентів СМГ. 

11. Основні методи дозування фізичного навантаження на заняттях ЛФК у 

студентів СМГ. 

12. Структура та обов’язкові компоненти заняття ЛФК у студентів СМГ.  

13. Особливості лікарсько-педагогічного контролю студентів СМГ. 

14. Загальна характеристика причин, які викликають захворювання серцево-

судинної системи у студентів СМГ. 

15. Особливості методики ЛФК у студентів СМГ при ревматичному ураженні 

серця. 

16. Особливості методики ЛФК у студентів СМГ при вегето-судинній дистонії. 

17. Загальна характеристика причин, які викликають захворювання дихальної 

системи у студентів СМГ. 

18. Особливості методики ЛФК у студентів СМГ при пневмонії. 

19. Особливості методики ЛФК у студентів СМГ при бронхіті. 



20. Особливості методики ЛФК у студентів СМГ при бронхіальній астмі. 

21. Характеристика причин, які викликають порушення ОРА у студентів СМГ.  

22. Особливості методики ЛФК у студентів СМГ, які мають вади ОРА. 

23. Характеристика вад постави, причини, симптоми. 

24. Ступені сколіозу. Характеристика порушень та методика ЛФК. 

25. Види сколіозів, причини, симптоми. 

26. Причини плоскостопості у студентів СМГ, методика ЛФК при 

плоскостопості. 

27. Особливості методики ЛФК у студентів СМГ при порушеннях зору. 

28. Загальна характеристика причин, які викликають захворювання органів 

шлунково-кишкового тракту у студентів СМГ 

29. Методика проведення занять ЛФК при гастриті у студентів СМГ. 

30. Методика проведення занять ЛФК при ентероколіті у студентів СМГ. 

 

 

Екзаменатор ____________________________ О.В. Бісмак  

Завідувач кафедри _______________________ О.В. Бісмак  

 

 

 


