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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 

Розробник: 

Лисенко Олена Миколаївна, д.біол.н., професор, професор кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології  

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни  

«Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту:  

Фізіологія спорту» 

Курс  2 

Спеціальність (спеціалізація) 017 Фізична культура і спорт  

(017.00.02 тренерська діяльність з обраного 

виду спорту) 

Форма проведення: дистанційна 

Тривалість проведення: 1 година 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

Комп’ютерне тестування = 40 балів 

 

Критерії оцінювання ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ БІЛЕТІВ 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 

помилок (вищий рівень) 

36 – 40 

Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 

помилок  (вище середнього рівень) 

31 – 35  

Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 

помилок (середній рівень) 

21 – 30  

Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 

помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

16-20 

Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  

мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 

11-15 

Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 

результатів навчання з можливістю повторного складання модулю 

(низький рівень) 

6-10 

Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 

1-5 
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Перелік допоміжних матеріалів 

 

Перелік допоміжних матеріалів: відсутній 

 

Програму екзамену  розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології 

Протокол від _18_ травня 2021 р., протокол № 5   

 

Орієнтовний перелік питань до семестрового екзамену 

 

1. Охарактеризуйте спортивну фізіологію як навчально-наукову дисципліну.  

2. Пояснити поняття «адаптація в спорті». Термінова адаптація. 

Характеристика. Стадії формування. 

3. Пояснити поняття «адаптація в спорті». Довготривала адаптація. 

Характеристика. Стадії формування. 

4. Функціональні резерви організму спортсменів. Види, їх характеристиа. 

5. Наведіть класифікацію фізичних і спортивних вправ.  

6. Характеристика аеробних механізмів м’язової діяльності. Охарактеризуйте 

аеробну потужність і ємність. 

7. Що Ви знаєте про максимальне споживання кисню (МСК) як показник 

аеробної продуктивності: визначення, від чого залежить рівень МСК, 

значення МСК у представників різних видів спорту 

8. Характеристика анаеробних механізмів м’язової діяльності. 

Охарактеризуйте анаеробну потужність і ємність. Визначте поняття 

кисневого боргу.  

9. Розкажіть про поріг анаеробного обміну і його фізіологічну характеристику.  

10. Що таке передстартовий стан і стартовий стан? Види, їх фізіологічна 

характеристика 

11. Фізіологічна характеристика розминки, її види. Розкажіть про зміни 

функціонального стану організму при розминці.  

12. Визначте і охарактеризуйте стан «впрацьовування». Особливості 

впрацьовування. Що відбувається в організмі при впрацьовуванні?  

13. Визначте і охарактеризуйте стійкий стан, його види. Визначте поняття 

кисневого запиту.. 

14. Визначте і охарактеризуйте поняття «мертва точка». Причини та ознаки 

стану «мертва точка».  

15. Визначте і охарактеризуйте поняття  «друге дихання». Причини та ознаки 

стану «друге дихання» 

16. Визначте і охарактеризуйте поняття «втоми». Локалізація і механізми 

розвитку втоми.  

17. Стадії розвитку втоми. Значення втоми. Патологічні форми втоми.  

18. Що таке перетренованість, перевтома, перенапруження. Основні стадії 

розвитку перенапруження. Ознаки зриву адаптації. 
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19. Визначте і охарактеризуйте поняття «відновлення». Закономірності і етапи 

процесу відновлення, їх характеристика.  

20. Визначення поняття «руховий навик». Характеристика  компонентів рухової 

навички. 

21. Фізіологічна характеристика етапів формування рухової навички. 

22. Розкажіть про стійкість навичок при різних станах організму і тривалість 

збереження їх після припинення тренування 

23. Розкажіть про аферентний синтез у рухових навичках та про вегетативні 

компоненти рухової навички.  

24. Визначте і охарактеризуйте стереотипність і мінливість рухової навички. Що 

таке екстраполяція в рухових навичках. Що таке автоматизація рухів.  

25. Фізіологічні механізми і закономірності розвитку витривалості. Види 

витривалості і фактори що її визначають. Зміни в функціональних системах 

організму внаслідок розвитку витривалості. 

26. Фізіологічні механізми і закономірності розвитку сили. Види сили, їх 

характеристика.  

27. Фізіологічні механізми і закономірності розвитку сили. Фактори що 

визначають розвиток сили. Види робочої гіпертрофії. 

28. Фізіологічні механізми і закономірності розвитку швидкості. Форми прояву 

швидкості, їх характеристика. Фактори що впливають на рівень прояву 

швидкісних якостей. Функціональні резерви розвитку швидкості. 

29. Фізіологічні механізми і закономірності розвитку гнучкості. Види гнучкості. 

Фактори що впливають на гнучкість.  

30. Визначте і охарактеризуйте тренованість організму. Що таке спортивна 

форма з фізіологічної точки зору.  

31. Розкажіть про особливості реакції тренованого і нетренованого організму на 

«стандартні» навантаження та при виконанні гранично напруженої роботи.  

32. Наведіть фізіологічні показники тренованості в стані відносного спокою і 

при виконанні максимальних навантаженнях. 

33. Розкажіть про основні способи та методи (тести) визначення загальної і 

спеціальної фізичної працездатності організму спортсменів. 

34. Особливості адаптація функціональних систем організму та прояв фізичної 

працездатності до висотної гіпоксії.  

35. Особливості планування тренувального процесу за умов висотної гіпоксії. 

36. Характеристика впливу на м’язову діяльність температурних факторів: 

високі та низькі температура зовнішнього середовища. 

37. Розкажіть про вплив на організм зниженого атмосферного тиску. Реакція 

організму спортсменів і прояви фізичної  працездатності за умов 

середнегір’я та високогір’я.   

38. Розкажіть про вплив на організм підвищеного  атмосферного тиску. 

Адаптаційні реакції організму. Патологічні зміни. 

39. Охарактеризуйте адаптацію організму на фізичне навантаження: 

закономірності, механізми.  

40. Стадії адаптаційних змін у спортсменів. Характеристика. 
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41. Визначте значення фізичних вправ для збереження здоров’я у сучасних 

умовах. Охарактеризуйте вплив на функції організму недостатньої рухової 

активності.  

42. Розкажіть про вплив на м’язову діяльність температурних факторів. 

Адаптація спортсмена до високих і низьких температур 

43. Десинхронізація циркадних ритмів організму спортсменів після дальніх 

перельотів. Адаптація спортсменів в умовах порушення циркадних ритмів. 

44. Розкажіть про м’язову і спортивну діяльність дітей та підлітків. Особливості 

фізичного розвитку. Характеристика сенситивних періодів розвитку рухових 

якостей. 

45. Розкажіть про м’язову і спортивну діяльність жінок.  

46. Розкажіть про м’язову і спортивну діяльність людей похилого віку. 

47. Наведіть фізіологічну характеристику спортивної ходьби.  

48. Розкажіть про легкоатлетичний біг і його фізіологічну характеристику.  

49. Плавання і його фізіологічна характеристика.  

50. Веслування і його фізіологічна характеристика. 

51. Лижні гонки і їх фізіологічна характеристика.  

52. Велосипедний спорт і його фізіологічна характеристика.  

53. Дайте загальну характеристику одноразових ациклічних рухів: стрибки, 

метання,  піднімання ваги. Їх фізіологічна характеристика.  

54. Прицільні рухи і їх фізіологічна характеристика: стрільба.  

55. Загальна характеристика вправ, що оцінюються за якістю виконання: 

спортивна гімнастики,  художня гімнастика, акробатика, стрибки у воду. Їх 

фізіологічна характеристика.  

56. Розкажіть про загальну характеристику спортивних ігор: баскетбол, футбол, 

хокей із шайбою та інші.  

57. Наведіть загальну характеристику єдиноборств: бокс, боротьба.  

58. Фехтування і його фізіологічна характеристика.  

59. Типи реакції на фізичні навантаження по частоті серцевих скорочень та 

артеріальному тиску. 

60. Медико-біологічний контроль в оздоровчому фітнесі – особливості 

нормування тестових навантажень і оцінки функціональної підготовленості 

спортсменів-любителів. 

 

ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

 

При наявності карантину у період складання сесії екзамен буде 

проводитися дистанційно. 

Форма проведення екзамену – у вигляді комп’ютерного тестування. 

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично 

заносяться до електронного журналу після тестування. 

Кількість питань – 40 з варіантами відповідей. 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів. 

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 60 хвилин. 
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Тестові запитання будуть складені за наступними темами дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Вступ в фізіологію рухової активності. Адаптація 

до фізичних навантажень. Резервні можливості організму 

Тема 1. Вступ в фізіологію рухової активності. Адаптація до фізичних 

навантажень і резервні можливості організму.  

Тема 2. Фізіологічна характеристика станів організму при спортивній 

діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Фізіологічна класифікація спортивних вправ. 

Енергозабезпечення.  Формування рухових навичок м'язової діяльності 

Тема 3. Фізіологічна класифікація і характеристика спортивних вправ. 

Енергозабезпечення м'язової діяльності 

Тема 4. Фізіологічні механізми і закономірності формування рухових 

навичок 

 

Змістовий модуль 3. Фізіологічні механізми і закономірності розвитку 

фізичних якостей 

Тема 5. Фізіологічні механізми і закономірності розвитку фізичних 

якостей (сила швидкість) 

Тема 6. Фізіологічні механізми і закономірності розвитку фізичних 

якостей (витривалість, спритність,  гнучкість) 

 

Змістовий модуль 4. Фізична працездатність спортсмена. Фізіологічні 

основи спортивного  тренування. 

Тема 7. Фізична працездатність спортсмена і методичні підходи до її 

визначення. Фізіологічні основи розвитку тренованості. 

Тема 8. Фізіологічні основи спортивного  тренування. 

 

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 
Тест 3. Провідними фізіологічними системами забезпечення роботи в зоні 

середньої аеробної потужності є ... 

A. центральна нервова система і руховий апарат, запаси енергосубстратів; 

B. киснево-транспортної системи - кров, кровообіг і дихання, а також 

центральна нервова система (ЦНС); 

C. центральна нервова система, сенсорні системи, руховий апарат; 

D. великі запаси вуглеводів, функціональна стійкість центральної нервової 

система до моногонії. 

 

 

 

Екзаменатор ____________________________ О.М. Лисенко 

Завідувач кафедри _______________________ В.М. Савченко  

 


