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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Загальна теорія підготовки спортсменів: Адаптація в спорті» 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Умова проведення – очно або дистанційно. 

Форма проведення – екзамен проводиться у вигляді комп’ютерного 

тестування. 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. 

Кількість питань – 40 питань з варіантами відповідей. 

Критерії оцінювання – розподіл балів: тестові питання з варіантами 

відповідей - 40 балів (1 питання - 1 бал). 

*За умови введення карантинних обмежень, екзамен може проводитись 

дистанційно. 
 

 

Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 

 

1. Охарактеризуйте основи теорії адаптації – суть, історія, вчені.  

2. Охарактеризуйте адаптацію та проблеми раціональної підготовки 

спортсменів. Охарактеризуйте генотипову та фенотипову адаптацію, 

термінову та довготривалу адаптацію, багатоступінчатість та 

варіативність адаптації в спорті, формування функціональних систем та 

реакція адаптації. 

3. Дайте характеристику терміновій адаптації, стадіям термінової адаптації, 

ешелонам функціональних резервів організму.  

4. Визначте основні закономірності термінової адаптації. 

5. Дайте характеристику довготривалій адаптації, стадіям формування 

довготривалої адаптації. 

6. Визначте структурні та функціональні зміни в організмі спортсменів в ході 

довготривалої адаптації.  

7. Визначте основні закономірності довгострокової адаптації. 

8. Охарактеризуйте поняття переадаптації, виснаження та зношування 

функціональних систем організму спортсменів, м’язові пошкодження, 

порушення гормонального балансу, симптоми переадаптації у 

спортсменів. 

9. Охарактеризуйте поняття деадаптація та реадаптація в процесі спортивної 

підготовки. 

10. Розкрийте причини та наслідки деадаптації спортсменів.   

11. Охарактеризуйте структура скелетних м'язів, механізм м’язового 

скорочення, ізометричні та ізотонічні скорочення мязів. 



12. Охарактеризуйте властивості м’язів: збудливість, провідність, здатність до 

скорочення, еластичність. Концентричні та ексцентричні скорочення.  

13. Визначте Структурно-функціональні особливості м'язів: структура, 

іннервація та кровообіг у м'язах, механізм прояву сили м'язового 

скорочення та її регуляція.  

14. Назвіть типи м'язових волокон та м'язової активності.  

15. Визначте взаємозв'язок спортивної спеціалізації та структури м'язової 

тканини.  

16. Визначте зміни в м'язовій тканині під впливом навантажень різної 

спрямованості.  

17. Розкрийте механізм адаптації м'язів до фізичних навантажень. 

18. Визначте взаємозв’язок спортивної спеціалізації та структури м’язової 

тканини. 

19. Визначте зміни в м’язових волокнах під впливом навантажень різної величини 

та спрямованості. 

20. Розкрийте морфологічні, фізіологічні та біохімічні властивості м’язових 

волокон, зміни в м’язових волокнах під впливом навантажень різної величини, 

зміни в м’язових волокнах під впливом навантажень різної спрямованості, 

трансформація м’язового фенотипу. 
21. Охарактеризуйте координацію діяльності рухових одиниць як механізм 

адаптації м’язів до фізичного навантаження. 

22. Визначте послідовність включення рухових одиниць залежно від величини 

стимула, включення в роботу м’язових волокон різного типу в залежності 

від інтенсивності роботи, використання глікогену різними волокнами при 

роботі різної інтенсивності. 

23. Охарактеризуйте адаптацію кісткової та сполучної тканин. 

24. Визначте фактори, що обумовлюють адаптацію кісткової та сполучної 

тканин (харчові, гормональні, функціональні). 

25. Охарактеризуйте алактатну система енергозабезпечення м’язової 

діяльності.  

26. Охарактеризуйте лактатну система енергозабезпечення м’язової 

діяльності.  

27. Охарактеризуйте аеробну система енергозабезпечення м’язової діяльності.  

28. Визначте основи функціонування різних систем енергозабезпечення 

м’язової діяльності. Їх потужність, ємність, рухливість та економічність.  

29. Визначте резерви адаптації аеробної та анаеробної системи 

енергозабезпечення. 

30. Охарактеризуйте адаптацію кисневотранспортної системи, системи крові 

та кровообігу. 

31. Охарактеризуйте статичні та динамічні показники зовнішнього дихання, 

процеси регуляції дихання при напруженій м’язовій діяльності. 

32. Охарактеризуйте адаптацію системи крові, зміну показників крові у 

спортсменів, адаптацію системи кровообігу. 

33. Охарактеризуйте енергозабезпечення м’язової діяльності різної 

інтенсивності та тривалості. 

34. Визначте компоненти навантаження та охарактеризуйте їх вплив на 

формування реакцій адаптації. 



35. Визначте специфічні адаптаційні реакції організму спортсменів. 

36. Охарактеризуйте перехресну адаптацію, вибірковість впливу навантажень 

на організм спортсменів.  

37. Розкрийте вплив навантажень на організм спортсменів різної кваліфікації та 

підготовленості.   

38. Визначте реакції організму спортсменів на змагальні навантаження.  

39. Охарактеризуйте втому та відновлення при напруженій м’язовій 

діяльності. 

40. Назвіть причини, що стимулююь розвиток втоми в системі спортивної 

підготовки та змагальної діяльності спортсменів (фізіологічні, 

психологічні, медичні, матеріально-технічні, спортивно-педагогічні). 

41. Охарактеризуйте втому, перевтому, периферичну та центральну втома, 

відновлення, гетерохронність процесів відновлення.  

42. Охарактеризуйте зміну працездатності спортсменів за умов різної 

методики побудови тренувального процесу.  

43. Визначте залежність процесів втоми та відновлення від кваліфікації та 

тренованості спортсменів.  

44. Охарактеризуйте суперкомпенсацію та віддалений тренувальний ефект. 

45. Охарактеризуйте поняття “здоров'я” та основні фактори здоров’я.   

46. Визначте вплив генетичних факторів на здоров’я людини.  

47. Визначте адаптивний потенціал конституції та фактори адаптації.  

48. Розкрийте енергетичні резерви та життєздатність організму.  

49. Визначте функціональні резерви організму спортсменів.  

50. Охарактеризуйте патологічні стани в спорті.  

51. Визначте причини захворювань та травматизму в різних видах спорту.  

52. Охарактеризуйте адаптацію спортсменів до фізичних навантажень після 

хвороби або травми.  

53. Визначте основні напрямки профілактики спортивного травматизму. 

54. Охарактеризуйте особливості вікового розвитку та формування адаптації.  
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