
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Університетський коледж 

Циклова комісія з педагогічної освіти 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

З дисципліни 

«Загальна фізіологія» 

Курс ІІ 

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)  

Форма проведення: письмова  

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: Тестові завдання – 20 балів 

Відповіді на питання відкритої форми – 20 балів 

Орієнтовний перелік тем, за якими складені тестові завдання: 

1 Загальна фізіологія. Гомеостаз. 

2 Образ життя та здоров'я. 

3 Фізіологія дихання. 

4 Фізіологія крові, серця та кровообігу. 

5 Фізіологія системи травлення. 

6 Фізіологія сечостатевої системи. 

7 Фізіологія залоз внутрішньої секреції. 

8 Обмін речовин. Основні хімічні компоненти клітини. 

9 Тепловий баланс, регуляція температури. 

10  Обмін енергій. 

11  Механізми поширення збудження та гальмування. 

12 Рефлекторна діяльність НС. 

13 Структура та фізіологічні властивості скелетних м'язів. 

14 Будова і функції ценральної та периферійної НС. 

15 Фізіологія поведінкових актів. 

16 Фізіологія сенсорних систем. 

Орієнтовний перелік практичних завдань до екзамену: 

1.Розкрийте механізм проведення збуджень в нервах. 

2.Розкрийте механізм м’язового скорочення. 

3.Охарактеризуйте види гальмувань умовних рефлексів. 

4.Дайте функціональну характеристику лейкоцитів та еритроцитів.  

5.Охарактеризуйте функції  крові. 

6.Дайте фізіологічну характеристику серцевого м’язу. 

7.Розкрийте фізіологічний механізм зсідання крові.  

8.Вкажіть та охарактеризуйте фази серцевого циклу. 

9.Розкрийте фактори, що забезпечують безперервний рух крові. 

10.Охарактеризуйте імунологічну і бар’єрну функцію лімфатичних вузлів. 

11.Розкрийте значення дихання в підтримання життєдіяльності організму. 

12.Поясніть механізм актів вдиху і видиху. 

13.Охарактеризуйте процеси травлення у шлунку. 

14.Охарактеризуйте процеси всмоктування у травному каналі. 



15.Розкрийте роль печінки у процесах травлення. 

16.Охарактеризуйте процеси травлення у тонкому і товстому кишківнику. 

17.Охарактеризуйте обмін речовин та енергії як основу процесів життєдіяльності. 

18.Складіть порівняльну характеристику  основного та робочого  обміну речовин. 

19.Охарактеризуйте харчовий раціон , вказавши  складові та  фізіологічне 

значення режиму харчування. 

20.Охарактеризуйте механізм утворення сечі. 

21.Охарактеризуйте регуляцію процесів сечоутворення і сечовиділення. 

22.Охарактеризуйте водно-сольовий баланс і питний режим спортсменів під час 

тренування. 

23.Охарактеризуйте фізіологічні механізми терморегуляції. 

24.Розкрийте роль фізичного виховання і спорту в оздоровленні та розвитку 

організму. 

25.Розкрийте значення сенсорних систем у формуванні рухових навичок. 

26.Охарактеризуйте розвиток витривалості, гнучкості і спритності у дітей. 

27.Охарактеризуйте особливості статичних зусиль, вказавши  їх вплив на 

організм. 

28.Дайте фізіологічну характеристику циклічних та ациклічних вправ. 

29.Розкрийте роль фізичних вправ у формуванні та виправленні порушень 

постави. 

30. Розкрийте фізіологічні механізми розвитку тренованості. 

 

Екзаменатор                                                                        Пиндюра І.П. 

 

Голова циклової комісії                                   Глухенька Л.М. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



 


