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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни  

«Основи здоров’я» 

Курс  1 

Спеціальність (спеціалізація) 024.00.01 Хореографія (за видами) 

Форма проведення: Дистанційна 

Тривалість проведення: 50 хвилин 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

Комп’ютерне тестування = 40 балів 

 

Критерії оцінювання ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ БІЛЕТІВ 

 

Оцінка Кількість 

балів 

Відмінно 

Вищий рівень – вияв студентом повних, систематичних 

знань в заданому обсязі, передбаченому навчальною програ-

мою; здатність до самостійного інтерпретування 

одержаних знань; успішне виконання всіх практичних 

завдань; відсутність помилок.  

36 – 40 

Дуже добре 

Вище середнього рівень – вияв студентом повних, 

систематичних знань в заданому обсязі, передбаченому 

навчальною програмою; здатність до самостійного 

інтерпретування одержаних знань; 

наявність декількох (1-2) несуттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

31 – 35  

Добре 

Середній рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених  

обсягом навчальної програми; неповна здатність до 

самостійного інтерпретування одержаних знань; наявність 

незначної кількісті (1-2) суттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

21 – 30  

Задовільно 16-20 



Оцінка Кількість 

балів 

Нижче середнього рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених обсягом навчальної програми; наявність 

значної кількісті (3-5) суттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

Достатньо 

Нижче середнього рівень – знання, виконання в неповному 

обсязі, передбачених обсягом навчальної програми, але є 

достатніми і  задовольняють мінімальні вимоги майбутньої 

фахової діяльності.   

11-15 

Незадовільно 

Низький рівень – знання недостатні, поверхові, 

фрагментарні і відповідають початковим уявленням про 

предмет вивчення; невміння виконувати теоретичні 

практичні завдання; наявні мінімальні знання дозволяють 

повторне складання екзамену. 

6-10 

Незадовільно 

Знання, вміння відсутні. Обов'язковий повторний курс 

дисципліни.  

1-5 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів 
 

Перелік допоміжних матеріалів: Відсутній 

 

Програму екзамену  розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології 

Протокол від _15_ грудня 2021 р., протокол №__11___  

Орієнтовний перелік питань до семестрового екзамену 

1. Короткий історичний розвиток анатомії і фізіології як наук.  

2. Клітина людського організму: будова і функції.  

3. Процеси життєдіяльності клітин людського організму.  

4.Рівні організації організму людини.  

5.Статеві клітини. Особливості їх будови і розвитку.  

6.Запліднення. Етапи онтогенезу. Ембріогенез.  

7.Загальна будова опорно-рухового апарату та його функції.  

8.Форма, будова, хімічний склад кісток.  

9.Типи з'єднання кісток.  

10.Загальна будова скелету людини.  

11.Загальна будова скелетних м’язів та їх функції.  

12.Актино-міозиновий комплекс скелетних м’язів: особливості будови та функції. 

13.Групи м’язів людського організму.  

14.Динамічна і статична робота м’язів.  



15.Викривлення хребта: види, причини, профілактика.  

16.Постава: правильна, неправильна. Зміни в організмі людини при неправильній 

поставі.  

17.Плоскостопість: причини, профілактика.  

18.Внутрішнє середовище організму.  

19.Кров: функції, склад, кількість. Вікові особливості крові.  

20.Лімфа: функції, склад.  

21.Плазма крові: склад, функції.  

22.Будова і функції еритроцитів.  

23.Будова і функції лейкоцитів.  

24.Будова і функції тромбоцитів.  

25.Органи серцево-судинної системи: будова, функції.  

26.Форма, положення, будова і функції серця.  

27.Робота серця. Цикл серцевої діяльності.  

28.Будова і функції судинної системи.  

29.Велике коло кровообігу.  

30.Мале коло кровообігу.  

31.Особливості кровообігу у плода.  

32.Серцево-судинні захворювання: причини, профілактика.  

33.Типи кровотеч: ознаки, причини, перша допомога.  

34.Біологічне значення дихання.  

35.Будова органів дихання. Вікові особливості органів дихання.  

36.Механізм дихальних рухів.  

37.Газообмін у легенях і тканинах.  

38.Нервова і гуморальна регуляція дихання.  

39.Біологічне значення травлення.  

40.Будова і функції органів травлення.  

41.Травлення в ротовій порожнині.  

42.Травлення в порожнині шлунка.  

43.Травлення в тонкій кишці.  

44.Печінка, її роль у процесах травлення.  

45.Підшлункова залоза, її роль у процесах травлення.  

46.Зміна харчових решток у товстій кишці.  

47.Шлунково-кишкові захворювання: причини, ознаки, профілактика.  

48.Перша допомога при харчових отруєннях.  

49.Вітаміни та їх значення для організму.  

50.Виділення - кінцевий етап обміну речовин.  

51.Сечовидільна система: будова, функції.  

52.Будова і функції нирок.  

53.Нефрон - найменша структурно-функціональна одиниця нирки.  

54.Механізм утворення сечі, її склад та виведення з організму.  

55.Захворювання сечовидільної системи та їх запобігання.  

56.Будова і функції шкіри.  

57.Захворювання шкіри та їх запобігання.  

58.Ураження шкіри (тепловий удар, переохолодження, обмороження, 

електротравма, опіки) та перша допомога.  

59.Біологічне значення і загальний план будови нервової системи.  



60.Поняття про рефлекс. Рефлекторна дуга.  

61.Будова і функції спинного мозку.  

62.Будова і функції головного мозку. Будова і функції кори великих півкуль 

головного мозку.  

63.Безумовні і умовні рефлекси. Гальмування умовних рефлексів.  

64.Вчення про ВНД. Вікові особливості ВНД.  

65.Типи ВНД. Темперамент та його види.  

66.Увага та її властивості.  

67.Пам'ять та її властивості. Класифікація видів пам'яті.  

68.Хвороби нервової системи людини: причини, ознаки.  

69.Загальна будова і функції аналізаторів.  

70. Будова зорового аналізатора. Профілактика захворювань очей. 

71. Будова слухового аналізатора. Профілактика захворювань вуха. 

72. Будова смакового та нюхового аналізаторів 

73. Будова вестибулярного апарату 

 

ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

 

Форма проведення екзамену – у вигляді комп’ютерного тестування. 

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично 

заносяться до електронного журналу після тестування. 

Кількість питань – 40 з варіантами відповідей. 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів. 

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 50 хвилин. 

 

 

Тестові запитання будуть складені за наступними темами дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні основи анатомії та фізіології опорно-

рухового апарату. 

1. Значення анатомії і фізіології у хореографії. Організм – єдине ціле 

2. Загальні закономірності росту та розвитку організму. Загальний огляд 

будови і функцій організму 
 

Змістовий модуль 2. Анатомія та фізіологія внутрішніх органів. 

Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність. 

1. Анатомія і фізіологія крові та кровообігу організму 

2. Анатомія і фізіологія органів дихання. Запобігання захворюванням 

органів дихання. 

3. Анатомія і фізіологія органів травлення. Раціональне харчування і 

здоров’я людини. Запобігання шлунково-кишковим захворюванням. 

4. Анатомія і фізіологія видільної системи людини. Запобігання 

захворюванням сечовидільної системи. Будова, фізіологія і гігієна 

шкіри. 

5. Анатомія і фізіологія нервової системи. Вища нервова діяльність та її 



вікові особливості. 

6. Анатомія і фізіологія аналізаторів.   

 

Змістовий модуль 3. Основи безпеки життєдіяльності 

1. Фізіологія та психологія праці. Основні поняття та сучасні проблеми 

життєдіяльності людини. Соціальні небезпеки. 

2. Соціальні небезпеки. Безпека життєдіяльності суспільства в сучасних 

умовах. 

 

 

 

Екзаменатор ____________________________ С.П. Яценко 

Завідувач кафедри _______________________ В.М. Савченко  


