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     Форма проведення: письмова  

     Тривалість проведення: 2 години 

      Максимальна кількість балів: 40 балів 

      Критерії оцінювання: 

        Тестові завдання – 15 балів 

Відповіді на питання відкритої форми – 10 балів 

Виконання практичного завдання – 15 балів 

Орієнтовний перелік тем, за якими складені тестові завдання: 

1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей. 

2. Анатомія та вікова фізіологія опорно-руховоїсистеми. Валеологічні основи 

фізичного розвитку учнів. 

3. Вікові собливості крові і кровообігу. 

4. Анатомія та вікова фізіологія дихальної, травної та видільної систем. 

5. Вікові особливості дихання. Дихання як спосіб оздоровлення. 

6. Віковіо собливості травлення, обміну речовин і енергії. Принципи оздоровчого 

харчування. 

7. Вікова фізіологія та гігієна сечовидільної системи.   

8. Ендокринна система. Вікові особливості нервової системи, вищої нервової 

діяльності, аналізаторів. Валеологічні аспекти психічного здоров’я. 

9. Ендокринна система та її вікові особливості. 

10. Вікові особливості нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторів. 

11. Валеологічні аспекти психічного здоров’я дітей. 

Орієнтовний перелік завдань відкритої форми: 

     Вставити пропущені слова: 

1. Лімфатичні судини не утворюють …………кола: найбільші з них впадають у 

……… великого кола кровообігу поблизу ………..правого передсердя.  Лімфатичні 

судини не проникають у …….. і ………….мозок, очі, середнє вухо, хрящі, епітелій 

…….. 

2. Імунітет – це здатність організму …..……. власну цілісність і біологічну …….…. , 

в основі якої лежить ……………… організму до інфекційних ……….. 

     Імунітет природний: ……..….. і …………….;  штучний:   

3. У нефроніутворюється………..….. Нирковаартерія приносить кров, яку 

необхідноочиститивід………………….. В 

клумбочцістворюєтьсяпідвищенийкров’янийтиск, завдякичому через 

стінкикапілярів у капсулу фільтрується………... 

4.  По трубочкам пірамідок, через сосочки, вторинна сеча потрапляє в ……., де 

збирається та виводиться в …….. По сечоводувторинна сеча постійностікає 

в………... По нирковійартеріїпостійно переноситься кров, яка повинна 

очиститисьвідпродуктівобміну.  

5. Мале коло кровообігу починається в……………. шлуночку. Зі шлуночка по 

легеневих артеріях кров потрапляє до ……………….     Тут відбувається………..   



Кров віддає……………….   і насичується………… По легеневих венах вона 

потрапляє до………….. передсердя.                       

6. Велике коло кровообігу починається з …………….. шлуночка, який виштовхує 

кров до ………….  По судинній системі кров, насичена……………..  й 

…………………  речовинами, надходить в …………………тіла. Із клітин в 

…………………….. переходить ……………газ і продукти………….Кров з 

……………….. перетворюється на ……………… і по венозним судинам 

повертається до ……………… передсердя. 

7. Нервову систему людини умовно підрозділяють на………….і ……….. До 

центральної нервової системи (ЦНС) відносять………. і …………. мозок, до 

периферичної (ПНС) — …………, що відходять від головного і спинного мозку, це 

……………..та ……….. нерви з їх корінцями, їх гілки, нервові закінчення й ганглії 

або нервові вузли, які утворені тілами нейронів. 

8. Нервову систему за функцією також умовно підрозділяє на дві частини: 

…………… (анімальну) і ……………… (автономну). Соматична нервова система 

іннервує головним чином ………….. , поперечносмугасті, або скелетні …………… 

, шкіру, забезпечує зв'язок організму із ………... Вегетативна (автономна) нервова 

система іннервує всі ………… , залози, у тому числі й ендокринні, 

гладкі……………… органів і шкіри, судини і серце, а також забезпечує……………. 

процеси у всіх органах і тканинах. 

9. Мозок складається з …………….Та ……….. речовини. Сіра речовина є 

скупченням……………... У спинному мозку вона знаходиться в центрі, оточуючи 

спинномозковий канал. У головному мозку, навпаки, сіра речовина розташована по 

його ……………. , утворюючи …………. і окремі скупчення, що отримали назву 

ядер, які зосереджені в білій речовині. 

10.  Головний і спинний мозок є одягнений трьома оболонками: ………………… 

Тверда — ……………., сполучнотканинна, вистилає ………………………… черепа 

і хребетного каналу. Павутинова розташована під твердою — це тонка оболонка з 

невеликою кількістю нервів і судин.  

11. Головний мозок     ………..  півкуліДолі: лобні, тім’яні, потилична, дві 

скроневі.Кора утворена…………………….. речовиною -  тілами нервових клітин. 

Товщина кори 1,5-3 мм. Біла речовина утворена…………………….  

12.   Черепно-мозкові нерви. (12 пар) Відходять від різних відділів головного мозку у 

вигляді нервових волокон. Поділяються на доцентрові, відцентрові. Іннервують 

органи……………………, внутрішні органи, скелетні м’язи.      

13. Спинно-мозкові нерви (31 пара). Відходять симетричними парами по обидва боки 

……………..мозку. Через задні корінці входять відростки ………………………….. 

нейронів; через передні корінці відходять відростки ……………………….. 

нейронів.  

14. Вегетативна нервова система. Симпатичні нерви іннервують роботу 

…………………….. органів.Після вузлові волокна виходять у складі змішаного 

нерву від спинного мозку  і проходять до внутрішніх органів.Нерви утворюють 

……………….. – сонячне, легеневе, серцеве. …………….роботу серця, потових 

залоз, обмін речовин.   

15. Вегетативна нервова система.Парасимпатичні нерви 

іннервують………………органи, здійснюючи на них вплив, протилежний 

дії………………………… нервової системи. Найбільший нерв – …………………. 

Його гілки знаходяться в багатьох …………….. органів – серці, судинах, шлунку, 

кишечнику, так як там розташовані ……………… цього нерву 

16. Безумовні рефлекси — це…………………………….. і  рефлекси, що передаються 

……………., сформовані до моменту народження. Вони є видовими, відносно 



……………., здійснюються за участю спинного мозку, стовбура і підкіркових ядер 

головного мозку. Ці рефлекси знаходяться під контролем кори ………………….. 

17. Умовні рефлекси — це рефлекси, що набуваються …………………… на базі 

………………………. рефлексів під впливом певних чинників 

………………………. Умовні рефлекси є …………………… : той або інший 

рефлекс може бути присутній у одних особин виду і відсутній у інших. При зміні 

умов зовнішнього середовища одні умовні рефлекси можуть ………………., а інші 

— ……………………..  

18. Лімфатичні судини не проникають у …….. і ………….мозок, очі, середнє вухо, 

хрящі, епітелій ……..   Лімфатичні судини не утворюють …………кола: найбільші 

з них впадають у ……… великого кола кровообігу поблизу ………..правого 

передсердя.   

19. Здатність організму …..……. власну цілісність і біологічну …….…. , в основі якої 

лежить ……………… організму до інфекційних ……….. це – імунітет; 

20. Нирковаартерія приносить кров, яку необхідноочиститивід……………… В 

клумбочцістворюєтьсяпідвищенийкров’янийтиск, завдякичому через 

стінкикапілярів у капсулу фільтрується……………….. У 

нефроніутворюється….….. 

21. В………. шлуночку починається мале коло кровообігу. Зі шлуночка по легеневих 

артеріях кров потрапляє до ……………….     Тут відбувається………..   Кров 

віддає……………….   і насичується………… По легеневих венах вона потрапляє 

до………….. передсердя.    

22. Соматична нервова система іннервує головним чином ………….. , 

поперечносмугасті, або скелетні …………… , шкіру, забезпечує зв'язок організму 

із ………... Вегетативна (автономна) нервова система іннервує всі ………… , 

залози, у тому числі й ендокринні, гладкі……………… органів і шкіри, судини і 

серце 

23. Залежно від місця залягання лімфатичні судини поділяються на поверхневі і 

……….... По судинах лімфа йде в…….., які відповідають даному органу або 

частини тіла. Лімфатичні судини не утворюють ………кола: найбільші з них 

впадають у …… великого кола кровообігу поблизу …………..правого передсердя.   

24. Безумовні рефлекси — це……….….. рефлекси, що передаються ……….…., 

сформовані до моменту народження. Вони є видовими, відносно ………….., 

здійснюються за участю спинного мозку, стовбура і підкіркових ядер головного 

мозку. Ці рефлекси знаходяться під контролем …………….. головного...............  

25. Набутий імунітет буває природний ………..…, виникає після перенесеної 

……….… Природний …….…., передається дитині від матері, зберігається до 

……..….. місяців. Штучний активний, формується після введення …….…..  

26. Умовні рефлекси — це рефлекси, що набуваються …………………… на базі 

………………………. рефлексів під впливом певних чинників 

………………………. Умовні рефлекси є …………………… : той або інший 

рефлекс може бути присутній у одних особин виду і відсутній у інших. При зміні 

умов зовнішнього середовища одні умовні рефлекси можуть ………………., а інші 

— 

27. На розрізі мозку видно, що він складається з …….. та ……..речовини. Сіра 

речовина є скупченням нейронів. У спинному мозку вона знаходиться в ……., 

оточуючи спинномозковий канал. У головному мозку, навпаки, сіра речовина 

розташована ……, утворюючи кору і окремі скупчення, що отримали назву ядер, 

які зосереджені в білій речовині.  

28. Основна функція мозочка — ……………… координація рухів, визначаюча їх 

чіткість, плавність і збереження рівноваги тіла, а також підтримку ………… м'язів.  



29. Нервову систему людини умовно підрозділяють на………….і ……….. До 

центральної нервової системи (ЦНС) відносять………. і …………. мозок, до 

периферичної (ПНС) — …………, що відходять від головного і спинного мозку, це 

……………..та ……….. нерви з їх корінцями, їх гілки, нервові закінчення й ганглії 

або нервові вузли, які утворені тілами нейронів.  

30. Мозок складається з …………….та ……….. речовини. Сіра речовина є 

скупченням……………... У спинному мозку вона знаходиться в центрі, оточуючи 

спинномозковий канал.  

Орієнтовний перелік практичних завдань: 
1. Складіть перелік рекомендацій дотримання фізичної активності  для збереження 

правильної постави враховуючі вікові особливості дітей. 

2. Складіть перелік заходів  профілактики захворювань нервової системи, 

враховуючи вікові особливості учнів. 

3. Складіть перелік   гігієнічних заходів для попередження захворювань сечостатевої 

системи у дітей, враховуючі їх вікові особливості. 

4. Складіть перелік рекомендацій для попередження вірусних захворювань у дітей, 

враховуючі вікові особливості. 

5. Складіть перелік  способів надання першої долікарської допомоги при різних видах 

кровотеч та поясніть їх. 

6.Складіть перелік заходів по догляду за шкірою дитини, її одягом та взуттям, 

враховуючи вікові особливості. 

7. Складіть рекомендації щодо вибору продуктів для дитячого раціону, враховуючі їх 

вікові особливості. 

8.Складіть рекомендації щодо гігієни ротової порожнини та догляду за зубами,   

враховуючи вікові особливості дітей. 

9.Складіть добове меню для дітей молодшого шкільного віку, враховуючи вікові 

особливості організму дітей. 

10. Складіть перелік гігієнічних рекомендацій щодо профілактики захворювань 

органів дихання у дітей, враховуючі їх вікові особливості. 

11. Складіть методичні рекомендації для батьків по профілактиці захворювань 

серцево-судинної системи у дітей, враховуючі їх вікові особливості. 

12. Складіть рекомендації  щодо гігієни сну, враховуючи вікові фізіологічні 

особливості дитячого організму. 

13. Складіть  гігієнічні рекомендації щодо формування правильної постави у дітей, 

враховуючі їх вікові особливості 

14. Складіть  гігієнічні рекомендації щодо профілактики захворювань сечостатевої 

системи у дітей, враховуючі їх вікові особливості 

15. Розробіть  санітарно-гігієнічні вимоги до збереження вітамінів у продуктах 

харчування, враховуючі вікові особливості дитячого організму 

16. Складіть гігієнічні рекомендації щодо планування розкладу в навчальних закладах, 

враховуючі вікові особливості 

17. Складіть перелік гігієнічних  вимог до загартування дітей, враховуючі їх вікові 

особливості 

18. Складіть гігієнічні рекомендації по профілактиці захворювань системи органів 

дихання, враховуючі вікові особливості дітей 

19. Складіть та обґрунтуйте гігієнічні вимоги до освітлення приміщень в шкільних 

навчальних закладах. 

20. Обґрунтуйте значення щеплення і вакцинації дітей в дошкільному і шкільному віці. 

21. Складіть та поясніть перелік  способів надання першої долікарської допомоги при 

вивихах  кісток, враховуючі вікові особливості опорно-рухової системи дітей 

22. Складіть рекомендації щодо дотримання гігієни шкіри дитини, враховуючи 

особливості будови і функцій дитячої шкіри. 



23. Складіть рекомендації щодо дотримання гігієни органів слуху, враховуючи вікові 

анатомо-фізіологічні особливості. 

24. Складіть рекомендації щодо дотримання гігієни органів зору, враховуючи вікові 

анатомо-фізіологічні особливості  дітей. 

25. Розробіть орієнтовний план режиму дня для  дітей  молодшого шкільного віку, 

враховуючи гігієнічні вимоги до організації навчання та відпочинку дітей. 

26. Складіть раціон харчування дитини для профілактики порушень серцево-судинної 

системи, поясніть необхідність обмеження певних видів харчових продуктів. 

27. Складіть методичні рекомендації для батьків по профілактиці  шкідливого впливу 

вживання алкоголю та інших видів наркотичних речовин. 

28. Складіть методичні рекомендації для батьків по профілактиці  шкідливого впливу 

паління на ріст та розвиток дитячого організму. 

29. Обґрунтуйте значення медико-генетичного консультування для майбутніх батьків. 

30. Складіть  гігієнічні рекомендації по профілактиці  порушень зору у дітей 

шкільного віку. Визначте причини та механізм виникнення цих порушень. 

 

                                                                            
Екзаменатор     _______________________  Варда Н.А. 

                                                      Підпис 

Голова циклової комісії   ________________________  Глухенька Л.М. 
                                                          Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Голова ЦК-Глухенька Л.М. 

 

 


