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Форма проведення: комп’ютерне тестування 

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

  



ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії)»  

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Форма проведення – екзамен проводиться у вигляді комп’ютерного 

тестування. * 

Екзаменаційне завдання складається з: 

- тестових запитань (40 питань), що автоматично, випадковим чином 

генеруються з банку тестових питань у системі дистанційного 

навчання Moodle (з перемішуванням варіантів відповідей).  

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента 

автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.  

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів.  

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 40 хв. 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 

 

*За умови введення карантинних обмежень, екзамен може проводитись 

дистанційно. 
 

Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 

Тема 1. Вступ до кінезіології фізичних вправ. 

Тема 2. Біомеханічний аналіз. 

Тема 3. Характеристика рухів людини. 

Тема 4. Вимірювання біокінематичних характеристик. 

Тема 5. Організація та метрологічні особливості відеозйомки при реєстрації 

кінематичних характеристик рухів людини . 

Тема 6. Біостатика тіла людини. Постава. Біомеханічна класифікація ОРА. 

Тема 7. Визначення положення ЗЦТ тіла людини графічним методом. 

Тема 8. Визначення положення загального центра тяжіння тіла людини 

розрахунковим методом. 

Тема 9. Визначення ступеня стійкості тіла людини у досліджуваній позі за 

фотограмою . 

Тема 10. Апаратурні комплекси та вимірювальні системи, що 

використовуються у біомеханіці. 



Тема 11.Визначення часових характеристик рухів та побудова хронограми 

рухових дій за відеограмою. 

Тема 12. Побудова біокінематичної схеми руху, рухової дії за відеограмою. 

Тема 13. Визначення лінійних та кутових переміщень точок тіла людини у 

просторі. 

Тема 14. Основи теорії вимірювань. 

Тема 15. Визначення інформативності та надійності тесту. 

Тема 16. Основи теорії оцінок. 

Тема 17. Кваліметрія. 

Тема 18. Варіаційний ряд, визначення первинних статистик. 

Тема 19. Визначення норм в спорті. 
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