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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ 

 Анатомія. фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку  
     Курс ІІ   

Спеціальності  012 Дошкільна освіта 

 Освітньої програми: Дошкільна освіта освіта 

 Семестр   3     

     Форма проведення: письмова  

     Тривалість проведення: 2 години 

      Максимальна кількість балів: 40 балів 

      Критерії оцінювання: 

     Тестові завдання – 25 балів 

Виконання практичного завдання – 15 балів 

Орієнтовний перелік тем, за якими складені тестові завдання: 

Тема 2. Анатомія та вікова фізіологія опорно-рухової системи. Патології 

фізичного розвитку дітей 

Тема 3. Вікові особливості крові і кровообігу 

Тема 4. Анатомія та вікова фізіологія дихальної системи. 

 Тема 5. Вікові особливості травлення, обміну речовин і енергії. Харчування 

дітей. 

Тема 6. Вікові особливості виділення. Шкіра. 

 Тема 7. Залози внутрішньої секреції. Вплив гормонів на ріст і розвиток 

організму. 

 Тема 8. Вікові особливості нервової системи, вищої нервової діяльності, 

аналізаторів. 

 Тема 9. Гігієна навчально-виховного процесу в дошкільних закладах. 

Орієнтовний перелік практичних питань до іспиту 

1. Cкладіть перелік заходів по профілактиці захворювань нервової системи. 

2. Cкладіть перелік способів надання першої долікарської допомоги при 

переломах кісток та поясніть їх. 

3. Cкладіть перелік особливостей догляду за шкірою дитини, її одягом та 

взуттям та поясніть їх. 

4. Cкладіть рекомендації щодо гігієни ротової порожнини та догляду за 

зубами, враховуючи вікові особливості дітей дошкільного віку. 

5. Cкладіть добове меню для дітей старшого дошкільного віку. 

6. Обґрунтуйте корисний вплив фізичних вправ і трудової активності для 

розвитку опорно-рухового апарату дитини. 

7. Складіть гігієнічні рекомендації щодо профілактики плоскостопості у дітей 

та охарактеризуйте їх. 

8. Складіть рекомендації щодо гігієни сну, враховуючи вікові фізіологічні 

особливості дитячого організму. 



9. Складіть правила користування мобільним телефоном. пояснивши вплив 

мобільних телефонів на організм дитини/людини. 

10.  Складіть гігієнічні рекомендації щодо формування правильної постави у 

дітей. 

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

харчування. 

12. Складіть гігієнічні рекомендації щодо планування режиму для в дошкільних 

навчальних закладах. 

13. Складіть гігієнічні рекомендації по профілактиці захворювань системи 

органів дихання. 

14. Складіть перелік гігієнічних вимог до загартування дітей дошкільного віку. 

15. Складіть перелік гігієнічних вимог до  освітлення приміщень в закладах 

дошкільної освіти та поясніть їх. 

16. Обґрунтуйте значення щеплення і вакцинації дітей в ранньому і 

дошкільному віці. 

17. Складіть перелік способів надання першої долікарської допомоги при 

вивихах кісток.  

18. Виконайте практичне завдання: складіть рекомендації щодо дотримання 

гігієни шкіри дитини. 

19. Складіть рекомендації щодо дотримання гігієни органів зору, враховуючи 

вікові анатомко-фізіологічні особливості дітей. 

20. Складіть рекомендації щодо дотримання гігієни органів слуху, враховуючи 

вікові анатомко-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку. 

21. Розробіть орієнтовний план режиму дня для молодшої групи дітей 

дошкільного навчального закладу. враховуючи гігієнічні вимоги до 

організації навчального та відпочинку дітей. 

22. Складіть схему переливання різних груп крові та поясніть її. 

23. Охарактеризуйте шкідливий вплив паління на ріст та розвиток дитячого 

організму. 

24. Обґрунтуйте шкідливий вплив вживання алкоголю та інших видів 

наркотиків. 

25. Обґрунтуйте значення медико-генетичного консультування для майбутніх 

батьків. 

26. Складіть орієнтовний режим дня для дітей старшого дошкільного віку. 

27. Складіть рекомендації щодо дотримання гігієни органів слуху, враховуючи 

вікові анатомо-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку. 

28. Складіть гігієнічні рекомендації по профілактиці далекозорості у дітей 

дошкільного віку. Визначте причини та механізм виникнення далекозорості. 

29. Складіть перелік основних гігієнічних вимог до організації харчування 

дітей дошкільного віку. 

30. Складіть гігієнічні рекомендації по профілактиці короткозорості у дітей 

дошкільного віку, визначивши причини та механізм виникнення 

короткозорості. 

31. Вкажіть особливості догляду за шкірою дитини, її одягом та взуттям. 
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