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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

Кафедра фізичної реабілітації та 

біокінезіології 

 

Розробник: 

Яценко Світлан Петрівна, старший викладач кафедри фізичної реабілітації та 

біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни  

«Медико-біологічні основи фізичного виховання» 

Курс  2 

Спеціальність (спеціалізація) 017 Фізична культура і спорт  

(Фізичне виховання) 

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 

Вищий рівень – вияв студентом повних, систематичних 

знань в заданому обсязі, передбаченому навчальною програ-

мою; здатність до самостійного інтерпретування 

одержаних знань; успішне виконання всіх практичних 

завдань; відсутність помилок.  

36 – 40 

Дуже добре 

Вище середнього рівень – вияв студентом повних, 

систематичних знань в заданому обсязі, передбаченому 

навчальною програмою; здатність до самостійного 

інтерпретування одержаних знань; 

наявність декількох (1-2) несуттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

31 – 35  

Добре 

Середній рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених  

обсягом навчальної програми; неповна здатність до 

самостійного інтерпретування одержаних знань; наявність 

незначної кількісті (1-2) суттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

21 – 30  



Оцінка Кількість 

балів 

Задовільно 

Нижче середнього рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених обсягом навчальної програми; наявність 

значної кількісті (3-5) суттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

16-20 

Достатньо 

Нижче середнього рівень – знання, виконання в неповному 

обсязі, передбачених обсягом навчальної програми, але є 

достатніми і  задовольняють мінімальні вимоги майбутньої 

фахової діяльності.   

11-15 

Незадовільно 

Низький рівень – знання недостатні, поверхові, 

фрагментарні і відповідають початковим уявленням про 

предмет вивчення; невміння виконувати теоретичні 

практичні завдання; наявні мінімальні знання дозволяють 

повторне складання екзамену. 

6-10 

Незадовільно 

Знання, вміння відсутні. Обов'язковий повторний курс 

дисципліни.  

1-5 

 

 

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. Поняття про здоров’я та фактори, що на нього впливають.  

2. Надання невідкладної допомоги потерпілому при електротравмі. 

3. Медико-біологічний контроль на заняттях оздоровчої спрямованості з людьми 

зрілого та похилого віку  

4. Поняття про хворобу. Зовнішні та внутрішні причини захворювання.  

5. Надання невідкладної допомоги потерпілому при вивиху, пошкодженні, 

розтягуванні зв'язок. 

6. Зміни серцево-судинної і дихальної систем у дітей різного віку. 

7. Морфологічні та фізіологічні зміни серцево-судинної та дихальної систем 

при руховій активності. 

8. Класифікація препаратів, які відносяться до допінгів. 

9. Програма фізичних занять для школярів різних вікових груп. 



10. Морфологічні та фізіологічні зміни опорно-рухового апарату при руховій 

активності. 

11. Негативний вплив на організм людини наркотичних анальгетиків. 

12. Морфо-функціональні особливості організму жінок 

13. Визначення адаптації, її види та стадії. 

14. Заборонені методи впливу на організм спортсмена. 

15. Силові, швидкісно-силові та анаеробні можливості жінок.  

16. Спадкові хвороби. Поняття мутації. 

17. Негативний вплив на організм людини кров’яного допінгу.  

18. Вплив великих навантажень на організм жінок. 

19. Функціональні показники діяльності серцево-судинної системи. 

20. Явище гіперандрогенії.  

21. Фактори ризику інфікування ВІЛ в професійному спорті. 

22. Роль холестерину у розвитку хвороб серцево-судинної системи. 

23. Передстартовий стан та розминка. 

24. Загальна характеристика засобів відновлення працездатності.  

25. Фактори ризику серцево-судинних захворювань. 

26. Впрацьовування, «мертва точка», «друге дихання». 

27. Їжа як джерело енергії. 

28. Фізіологічні механізми посилення тепловіддачі в умовах підвищеної 

температури та вологості повітря. 

29. Стійкий стан. Стомлення. Відновлення. 

30. Використання вітамінів спортсменами. 

31. Особливості тренувань в умовах підвищеної температури та вологості 

повітря. 

32. Роль емоцій при спортивній діяльності. 

33. Лазня суха та парова. 

34. Спортивна діяльність в умовах пониженої температури повітря. 

35. Негативний вплив алкоголю на функцію печінки, серцево-судинну та 

центральну нервову системи. 

36. Вікові особливості функціонування серцево-судинної системи.  

37. Гострі фізіологічні ефекти зниженого атмосферного тиску. 

38. Хвороби, що поширені серед курців. 

39. Вікові особливості функціонування дихальної системи. 

40. Працездатність і спортивні результати в гірських умовах. 

41. Негативний вплив зниження ваги шляхом використання фармакологічних 

препаратів та обмеженням їжі. 

42. Вікові особливості функціонування травної системи. 

43. Мета, види медико-біологічного контролю та принципи його організації. 

44. Негативний вплив анаболічних стероїдів та інших допінгових препаратів на 

здоров’я та спортивну діяльність. 

45. Зв’язок між типом конституції людини та схильністю до розвитку хвороб.  

46. Вікові особливості функціонування опорно-рухової системи. 

47. Самоконтроль у процесі фізичного виховання. Об’єктивні і суб’єктивні 

показники стану організму спортсмена. 

48. Стадії розвитку хвороби. 

49. Загальні принципи надання першої долікарської допомоги. 



50. Обмін речовин та розумова працездатність літніх людей. 

51. Варіанти завершення хвороби. 

52.  Фізичні вправи як фактор підвищення розумової та фізичної 

працездатності людини. 

53. Основні принципи організації та контролю за проведенням фізкультурної 

паузи в режимі навчального дня. 

54.  Правила загартування, їх дотримання в різних умовах. 

55. Види і принципи загартування. 

56. Основні принципи організації та контролю за проведенням фізкультурної 

паузи в режимі навчального дня школярів і студентів. 

57. Загартовування організму Значення та механізм загартовування.   

58. Основні способи загартовування. 

59.  Нетрадиційні системи оздоровлення. 

 

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. 

 

Тестові запитання будуть складені за наступними темами дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Здоров’я і хвороба – єдність протилежностей 

1. Здоров’я і хвороба – єдність протилежностей  

2. Реактивність організму. Види та форми реактивності. 

3. Дослідження та оцінка фізичного розвитку. 

4. Рівень функціонування основних систем організму. 

5. Основи теорії адаптації і спортивне тренування 

 

Змістовий модуль 2. Медико-біологічний контроль на заняттях з  

фізичної культури  та спорту 

1. Медико-біологічний контроль на заняттях з фізичної культури  та 

спорту. 

2. Медико-біологічний контроль при проведенні тренувань в різних 

клімато-географічних та погодних умовах. 

3. Основні положення медико-біологічного контролю. Особливості занять 

спортом  жінок. 

4. Особливості занять спортом  літніх людей 

5. Медико-біологічний контроль на заняттях спортом дітей та підлітків. 

6. Працездатність і спортивні результати в гірських умовах 



7. Вплив температури і вологості повітря на спортивну працездатність. 

 

Змістовий модуль 3. Фактори, що впливають на фізичну працездатність 

та стан здоров’я  спортсменів  

1. Фактори, що впливають на фізичну працездатність та стан здоров’я  

спортсменів. 

2. Вплив фізичної активності на морфологічний стан  організму. 

3. Фактори, що погіршують стан здоров’я спортсменів. 

4. Допінг: історія, стан, перспективи 

5. Вплив фізичної активності на морфо-фізіологічний стан  організму. 

Рухова активність, гіподинамія та здоров’я людини 

6. Захворювання серцево-судинної системи 

7. Динаміка фізіологічного стану організму при спортивній діяльності 

 

Змістовий модуль 4. Відновлення працездатності спортсменів 

1. Характеристика засобів відновлення працездатності. 

2. Загальні принципи застосування медико-біологічних засобів 

відновлення працездатності спортсменів. 

3. Особливості використання засобів відновлення працездатності під час 

тренувань. 

4. Характеристика засобів відновлення працездатності 

5. Застосування медико-біологічних методів відновлення працездатності 

в різних видах спорту. 

6. Використання збалансованого харчування як засобу відновлення 

працездатності спортсменів. 

7. Поживні речовини як медико-біологічний засіб відновлення 

працездатності спортсменів 

 

Змістовий модуль 5. Загартовування 

1. Фізична культура і здоров'я. Загартування. 

2. Правила загартування, їх дотримання в різних умовах. 

3. Фізична культура і здоров'я. Загартування. Види і принципи 

загартування. 

 

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

1. Які зовнішні ознаки школярів при виконанні фізичних вправ свідчать про стан 

їх значної  перевтоми 

А різке почервоніння шкіри, збліднення, синюха 

Б незначне потовиділення 

В почастішання ЧСС 

Г поверхневе дихання 
 

Екзаменатор ____________________________ С.П. Яценко 

Завідувач кафедри _______________________ В.М. Савченко  


