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Спеціальності  014 Середня освіта ((Фізична культура)     
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Семестр   3     

     Форма проведення: письмова  

     Тривалість проведення: 2 години 

      Максимальна кількість балів: 40 балів 

      Критерії оцінювання: 

     Тестові завдання – 20 балів 

Виконання 1 практичного завдання – 10 балів 

Виконання 2практичного завдання – 10 балів 

Орієнтовний перелік тем, за якими складені тестові завдання: 

1.Будова тіла людини. Остеологія (вчення про кістки)Тема 3. Вікові особливості 

крові і кровообігу 

Тема 3. Антросиндесмологія (вчення про з’єднання кісток)  

Тема 4. Міологія (вчення про м’язи) 

Тема 5. Загальний огляд внутрішніх органів, поділ на системи. Топографія 

внутрішніх органів 

 Тема 6. Травна система. Будова органів травлення 

 Тема 7. Анатомія дихальної системи та її вікові особливості. Газообмін у легенях 

і тканинах 

 Тема 8. Система органів сечовиділення і репродуктивна система. Органи 

внутрішньої секреції  

Тема 9. Будова кровоносної системи. Велике та мале кола кровообігу 

Тема 10. Лімфатична система та органи кровотворення. 

Тема 11. Будова центральної нервової системи. Будова головного мозку 

Тема 12. Периферична нервова система. Автономна нервова система 

Орієнтовний перелік практичних питань до іспиту 

1. Охарактеризуйте шляхи виділення кінцевих продуктів обміну речовин в 

організмі людини. 

2. Складіть перелік  особливостей будови серця людини. 

3. Побудуйте схему сечовидільної системи людини та поясніть її. 

4. Опишіть рух крові по судинах організму людини. 

5. Охарактеризуйте функції шкіри  людини та встановіть зв’язок з їх будовою. 

6. Складіть перелік  особливостей будови лімфатичної системи та вкажіть її 

значення. 

7. Виконайте практичне завдання: охарактеризуйте хвороби сечової системи та 

вкажіть заходи їх профілактики. 



8. Складіть перелік  особливостей будови центральної нервової системи людини. 

9. Виконайте практичне завдання: охарактеризуйте функції спинного мозку 

людини. 

10. Складіть перелік особливостей будови шкіри людини. 

11. Опишіть етапи формування природних вигинів хребта та вкажіть їх значення в 

онтогенезі людини. 

12. Складіть перелік функцій відділів головного мозку людини. 

13. Перерахуйте причини виникнення порушень постави та вкажіть перелік заходів 

з їх профілактики. 

14. Складіть перелік особливостей будови стовбура головного мозку людини. 

15. Виконайте практичне завдання: складіть схему будови серця, вказавши, його 

функції. 

16. Складіть перелік особливостей будови кінцевого мозку людини. 

17. Складіть перелік особливостей будови органів дихання людини. 

18. Виконайте практичне завдання: охарактеризуйте соматичну нервову систему 

людини. 

19. Складіть перелік заходів по наданню першої допомоги при венозній кровотечі, 

пояснивши небезпеку таких кровотеч. 

20. Складіть перелік особливостей будови вегетативної нервової системи. 

21. Складіть та проаналізуйте схему будови органів виділення, вказавши їх 

значення. 

22. Складіть перелік особливостей будови півкуль головного мозку людини. 

23. Розробіть план заходів  по профілактиці хвороб шкіри. 

24. Складіть перелік особливостей будови скелета тулуба людини. 

25. Розробіть план заходів профілактики  захворювань повітроносних шляхів. 

26. Виконайте практичне завдання: складіть перелік хвороб опорно-рухової 

системи людини та вкажіть зходи їх профілактики. 

27. Розробіть правила з профілактики захворювань органів травлення та харчових 

отруєнь. 

28. Складіть перелік особливостей будови скелета верхньої кінцівки людини. 

29. Розробіть перелік заходів з профілакти йододефіциту та поясніть його 

небезпеку в організмі людини. 

30. Складіть перелік особливостей будови скелета нижньої кінцівки людини. 

31. Складіть перелік особливостей будови ендокринної системи. 

32. Розробіть правила з профілактики порушень постави. 

33. Складіть перелік особливостей функції гіпофізу в організмі. 

34. Розробіть план заходів профілактики захворювань органів дихання. 

35. Складіть перелік відділів травного каналу, поясніть процес розщеплення та 

всмоктування органічних речовин.  

36. Розробіть перелік заходів з профілактики ВІЛ-інфекції. 

37. Виконайте практичне завдання: охарактеризуйте функції щитоподібної залози. 

38. Розробіть план заходів з профілактики захворювань органів травлення.  

39. Складіть схему будови шкіри людини, вказавши функції та участь шкіри в 

процесах теплорегуляції. 



40. Складіть перелік рекомендацій по догляду за ротовою порожниною людини. 

41. Складіть перелік функцій підшлункової залози в організмі. 

42. Складіть перелік особливостей будови зуба та розробіть рекомендації по 

догляду за ними. 

43. Складіть перелік функцій надниркових залоз в організмі. 

44. Складіть схему будови кишечника людини, вказавши участь у травленні. 

45. Складіть перелік особливостей будови скелетних м’язів. 

46. Розробіть перелік заходів профілактики хвороб органів травлення. 

47. Змоделюйте зміни в м’язовій системі під час бігу на короткі дистанції. Опишіть 

пристосування, які утворюються в процесі тренувань.  

48. Розробіть  систему заходів з  профілактики інфекційних захворювань органів 

травлення.  

49. Охарактеризуйте надниркові залози та поясніть вплив їх гормонів на розвиток і 

функціонування організму людини. 

50. Розробіть  систему заходів з  профілактики хвороб дихальної системи.  

51. Змоделюйте зміни в організмі при порушенні функцій статевих залоз.  

52. Складіть рекомендації по організації навчання дітей з порушення будови 

серця.  

53. Складіть пам’ятку для батьків по профілактиці порушень постави. 

54. Складіть перелік особливостей будови і функцій малого кола кровообігу. 

55. Складіть перелік фізичних та розумових захворювань дитини, що виникають 

при порушенні функцій щитовидної залози.  

56. Розробіть план заходів по профілактиці серцево-судинних захворювань. 

57. Розробіть план заходів по розвитку груп м’язів людського тіла. 

58. Складіть перелік кровоносних судин людини та поясніть їх функцію. 

59. Розробіть план пофілактики захворювань опорно-рухового апарату дітей. 

60. Складіть перелік особливості будови великого кола кровообігу.  
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