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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Методика викладання ЛФК в спеціальних медичних групах» 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Умова проведення – дистанційно. 

Форма проведення – комбінована.  

Екзаменаційне завдання складається з: 

- тестових запитань (30 питань), що автоматично, випадковим чином 

генеруються з банку тестових питань у системі дистанційного 

навчання Moodle (з перемішуванням варіантів відповідей).  

- питання відкритого типу (одне питання, складається зі стереотипних, 

діагностичних та евристичних завдань), яке передбачає вирішення 

типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки 

здобувача освіти і рівень його компетентності з навчальної 

дисципліни. Питання відкритого типу генерується випадковим чином 

з банку тестових завдань у системі електронного навчання Moodle. 

Відповідь на питання відкритого типу студенти дають в усній формі. 

Час складання екзамену:  

- тестування 30 хвилин (по 1 хвилині на питання); 

- питання відкритого типу:  

• 10 хвилин на підготовку; 

• до 10 хвилин на відповідь. 

Кількість спроб – 1.  

 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів. Критерії 

оцінювання – розподіл балів: тестові питання з варіантами відповідей – 30 

балів (1 питання – 1 бал); питання з відкритим варіантом відповіді – 10 балів.  
 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання питання з відкритим 

варіантом відповіді 

  

9 - 10 Відмінний рівень (завдання виконано якісно) 

6 – 8 

Добрий рівень (завдання виконано якісно з 

достатньо високим рівнем правильних 

відповідей) 

3 – 5 
Задовільний рівень (завдання виконано якісно з 

середнім показником правильних відповідей) 

0-2 
Незадовільний рівень (завдання не виконано, 

потребує повторного перескладання) 
 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=235933


Оцінка результату атестаційного екзамену складається з суми балів за 

результат тестування та відповіді на питання відкритого типу.  

 

Перелік тем, що виносяться на екзамен: 

Предмет, зміст та основні поняття дисципліни «Методика викладання 

ЛФК в спеціальних медичних групах». Основи лікувальної фізичної культури 

дітей із ослабленим здоров’ям. Загальні вимоги до проведення занять з 

лікувальної фізичної культури та періоди застосування вправ ЛФК. 

Лікувальна фізична культура для школярів при порушеннях опорно-рухового 

апарату, серцево-судинної та дихальної систем. Форми, засоби і методи 

профілактики порушень постави та плоскостопості дітей шкільного віку. 

Особливості лікувальної фізичної культури дітей із функціональними 

порушеннями серцево-судинної та дихальної систем. Профілактика 

порушень постави та методи її виправлення. Профілактика плоскостопості. 

Методика формування постави та профілактика плоскостопості з 

застосуванням різного інвентарю. Методика проведення занять ЛФК при 

захворюваннях дихальної системи. Методика проведення занять ЛФК при 

захворюваннях дихальної системи. . Методика проведення занять ЛФК при 

захворюваннях серцево-судинної системи. Методи контролю та 

самоконтролю при захворюваннях серцево-судинної системи (оцінка 

функціонального стану серцево-судинної системи, функціональні проби). 

Сучасні дихальні методики в оздоровчих заняттях з ЛФК в спеціальних 

медичних групах. Особливості лікувальної фізичної культури дітей з 

функціональними порушеннями нервової системи. Особливості лікувальної 

фізичної культури дітей із порушенням зору та вадами слуху. Особливості 

лікувальної фізичної культури дітей із порушенням зору та вадами слуху, 

функціональними порушеннями нервової системи. Методика проведення 

занять ЛФК при функціональних порушеннях нервової системи. Методика 

проведення занять ЛФК при порушеннях зору. Комплекси вправ коригуючої 

гімнастики при міопії. Загально-розвиваючі вправи при порушеннях зору та 

вадах слуху. Особливості лікувальної фізичної культури дітей при 

захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту та порушеннях маси 

тіла. Методика проведення занять ЛФК при захворюваннях органів 

шлунково-кишкового тракту. Профілактика порушень маси тіла. Особливості 

проведення занять дітьми, які мають різні захворювання та часто хворіють на 

гострі респіраторні захворювання. Використання оздоровчої ходьби та бігу 

при різних захворюваннях.  
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