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Кваліфікаційний іспит з медико-біологічних основ фізичного виховання  

 

І. Програмові вимоги до кваліфікаційного іспиту з медико-біологічних основ 

фізичного виховання (анатомія людини) 

1. Визначить поняття «орган» та «система органів». 

2. Визначіть механізм вдиху і видиху. 

3. Надайте анатомічну характеристику травної системи. 

4. Охарактеризуйте анатомо-біомеханічні особливості опорно-рухового 

апарату. 

5. Проведіть принцип єдності будови та функції органів та систем органів. 

6. Визначіть загальну анатомічну характеристику серцево-судинної системи. 

7. Визначіть структурні зміни систем організму спортсмена. 

8. Охарактеризуйте специфічність морфологічної адаптації, адаптації 

систем та органів до фізичних навантажень. 

      9. Визначіть загальні розміри і пропорції тіла, еталонні моделі, 

соматологічний тип. 

10. Наведіть вплив генотипу на спортивну працездатність; морфологічні 

критерії відбору. 

     11. Охарактеризуйте морфологічне забезпечення масової фізичної культури 

та спорту. 

12. Визначіть поняття «гомеостаз», його зв’язок з процесами виділення. 

13. Надайте загальну анатомічну характеристику сечостатевої системи. 

14.  Охарактеризуйте будову органів дихання. 

15. Визначіть захворювання, які виникають при порушенні нормальної 

діяльності залоз внутрішньої секреції. 
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16. Надайте загальну анатомічну характеристику системи ендокринних 

залоз. 

17. Поясніть роль товстого кишечнику у процесі травлення. 

18. Поясніть основи біохімії м’язового скорочення та його енергетичне 

забезпечення. 

19. Визначіть невідкладну долікарську допомогу при спортивних травмах і 

ушкодженнях. 

20. Наведіть гігієнічні вимоги до тренувального процесу. 

21. Охарактеризуйте методи біохімічних обстежень організму людини. 

22. Визначіть предмет, методи і основні етапи розвитку анатомії. Анатомія 

на сучасному етапі розвитку науки. Значення фізіології як науки. 

     23. Охарактеризуйте структурні зміни систем організму спортсмена. 

     24. Охарактеризуйте групи м’язів та особливості їх будови. 

     25. Охарактеризуйте органи внутрішньої секреції. 

 

ІІ. Програмові вимоги до кваліфікаційного іспиту з медико-біологічних основ 

фізичного виховання (фізіологія людини) 

1. Визначіть предмет, методи і основні етапи розвитку фізіології. 

Фізіологія на сучасному етапі розвитку науки. Значення фізіології як науки. 

2. Охарактеризуйте типові патологічні процеси. Поняття про загальну та 

часну патологію. Патологічні процеси в органах та системах. 

3. Визначіть загальну фізіологію збудження. Поняття про біологічні 

реакції: подразники і подразнення, збудливість і збудження. Природа і механізм 

виникнення біострумів. Ритмічне збудження. Парабіоз і його стадії. 

4. Надайте функціональну характеристику крові. Еритроцити, їх функції. 

Лейкоцити, їх види і значення. Групи крові. Нейрогуморальна регуляція 

кровотворення. 

5. Охарактеризуйте фізіологію серцево-судинної системи. Наведіть 

загальні властивості серцевого м’яза. Нейрогуморальна регуляція діяльності 

серця. 
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6. Охарактеризуйте  рух крові по судинах. Кров’яний тиск як фактор, який 

забезпечує рух крові по судинах. Величина і методи реєстрації руху крові. 

Об’єм і лінійна швидкість руху крові. Пульс. 

7. Проведіть нейрогуморальну регуляцію кровообігу. Іннервація судин. 

Рефлекторний механізм регуляції. Ендокринно-гуморальна регуляція тонусу 

судин. Саморегуляція тиску крові в різних умовах навколишнього середовища. 

8. Охарактеризуйте  фізіологію дихання. Регуляція дихання. Дихальний 

центр. Особливості дихання при різних умовах навколишнього середовища. 

9. Визначіть значення травлення. Секреторна функція слинних і 

шлункових залоз.  

10. Охарактеризуйте секреторну функція кишечнику. Всмоктування. Рухи 

травного апарату. Секреторна функція кишечнику. Всмоктувальна функція 

травного тракту. Рухова функція травного тракту. Травний апарат як єдине 

ціле. Взаємозв’язок у роботі травних органів. 

11. Визначіть значення обміну речовин. Обмін білків, ліпідів, вуглеводів. 

Вітаміни. Мінерально-водний обмін. Регуляція процесів обміну речовин. 

12. Визначіть перетворення енергії в організмів. Методи дослідження 

енергетичного балансу в організмі. Основний обмін. Фізіологічні основи 

харчування. 

13. Охарактеризуйте фізіологію ендокринних залоз. Особливості 

функціонування різних залоз внутрішньої секреції і їх взаємозв’язок. Регуляція 

роботи основних ендокринних залоз. 

14. Надайте значення процесів виділення. Видалення продуктів обміну. 

Процес сечоутворення. Клубочкова фільтрація і реабсорбція. Процес 

сечовиділення. Регуляція сечоутворення і сечовиділення. 

5. Охарактеризуйте  організм людини в сучасних умовах. Фактори ризику. 

Гіпокінезія. Аліментарні фактори. Емоційний стрес. Ксенобіотики.  

16. Охарактеризуйте значення нервової системи: основні структури 

нервової системи. Рефлекс – як основний акт нервової діяльності. 

Рефлекторний характер нервової діяльності. 
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17. Визначіть проведення збудження і гальмування і центральній нервовій 

системі.  

18. Надайте характеристику фізіології центральної нервової системи.  

19. Визначіть ретикулярну формацію і лімбічну систему мозку. 

Вегетативна нервова система.  

20. Наведіть методи дослідження функцій кори головного мозку. 

Локалізація функцій в корі великих півкуль. Цитоархітектоніка кори. Фонова 

електрична активність кори. 

        21. Охарактеризуйте фізіологію вищої нервової діяльності. Умовно-

рефлекторна діяльність мозку. Функціональна система організму і її роль в 

організації акту поведінки. 

22. Визначіть дві сигнальні системи діяльності та їх єдність. Пам’ять, її 

види, механізми пам’яті. Нейрофізіологічна організація психічної діяльності. 

23. Охарактеризуйте фізіологію аналізаторів. Зоровий аналізатор. 

Структура зорового аналізатора: сітківка, провідні шляхи і кірковий відділ. 

Механізм фото рецепції. Кольоровий зір. Гострота зору і її порушення. 

24. Охарактеризуйте слуховий, нюховий, смаковий аналізатори. Внутрішні 

аналізатори.  

25. Охарактеризуйте фізіологію рухового аналізатора. Структурна 

організація м’язів. Механізм м’язового скорочення. Сила і робота м’язів. 

Ієрархічний принцип регуляції роботи м’язів. 

 

ІІІ. Програмові вимоги до кваліфікаційного іспиту з медико-біологічних основ 

фізичного виховання (спортивна фізіологія) 

1. Визначіть мету та завдання фізіології спорту і м’язової діяльності. 

2. Проведіть фізіологічну класифікацію та характеристику фізичних вправ. 

3. Проведіть фізіологічну класифікацію  анаеробних спортивних вправ. 

4. Проведіть фізіологічну класифікацію аеробних спортивних вправ. 
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5. Надайте фізіологічну характеристику аеробних спортивних вправ 

максимальної і білямаксимальної аеробної потужності. 

6. Надайте фізіологічну характеристику аеробних спортивних вправ 

субмаксимальної, середньої і малої аеробної потужності. 

7. Охарактеризуйте передстартові функціональні стани спортсмена і 

поясніть їх природу. 

8. Визначіть фізіологічне значення загальної і спеціальної розминки в 

спорті. 

9. Визначіть причини виникнення втоми при виконанні фізичних і 

спортивних вправ. 

10.  Надайте фізіологічну характеристику основних фаз відновлення 

організму після фізичних навантажень. 

11.  Надайте фізіологічне обгрунтування швидкісно-силових якостей. 

12.  Охарактеризуйте механізми робочої гіпертрофії скелетних м’язів. 

13. Визначіть основні фактори, які впливають на абсолютну силу скелетного 

м’язу. 

14.  Визначіть основні види витривалості організму і дайте їм загальну 

фізіологічну характеристику. 

15.  Визначіть, в якій мірі функціональні властивості киснево-транспортної 

системи впливають на витривалість спортсмена. 

16.  Обгрунтуйте вплив одно- і багаторазових аеробних навантажень на 

систему крові. 

17.  Поясніть, що таке м’язова витривалість? Які структурні, функціональні 

та біохімічні параметри скелетних м’язів визначають рівень м’язової 

витривалості? 

18.  Визначіть специфічні функціональні ефекти в діяльності серця під 

впливом довготривалих аеробних навантажень. Яке їх значення для 

профілактики серцево-судинних захворювань? 

19.  Визначіть вплив анаеробних та аеробних фізичних навантажень на 

розміри, ефективність роботи і метаболізм серця. 
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20.  Поясніть, що таке композиція скелетних м’язів? Який існує 

взаємозв’язок між композицією м’язів і фізичними якостями? 

21.  Проаналізуйте фактори, які впливають на процес формування рухових 

навиків. 

22.  Надайте характеристику основних систем енергозабезпечення м’язової 

діяльності. 

23.  Визначіть критерії адаптації м’язової системи до аеробних тренувальних 

навантажень. 

24.  Охарактеризуйте методи контролю адаптаційних змін під впливом 

тренувального процесу. 

25.  Визначіть фактори ризику при виконанні фізичних навантажень в умовах 

високої температури довкілля. Засоби профілактики гіпертермії у 

спортсменів. 

26.  Визначіть фізіологічні механізми пристосування до холоду та його вплив 

на фізичну працездатність. 

27.  Охарактеризуйте адаптаційні реакції з боку різних фізіологічних систем 

організму до умов високогір’я. 

28.  Охарактеризуйте особливості адаптації організму жінок до фізичних 

навантажень. 

29.  Надайте характеристику поняття «індивідуальний розвиток», визначіть 

його критерії і проведіть вікову періодизацію дітей дошкільного і 

шкільного віку. 

30.  Визначіть вікові особливості вищої нервової діяльності у дітей 

шкільного віку та їх вплив на адаптацію до фізичних навантажень. 

31.  Визначіть вікові особливості обміну речовин та енергії у дітей шкільного 

віку та їх вплив на адаптацію до фізичних навантажень. 

32.  Визначіть вікові особливості системи крові й кровообігу у дітей і 

підлітків та їх вплив на адаптацію до фізичних навантажень. 

33.  Визначіть вікові особливості системи дихання у дітей і підлітків та їх 

вплив на адаптацію до фізичних навантажень 
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34.  Визначіть вікові особливості розвитку основних рухів і фізичних якостей 

у дітей і підлітків. 

35.  Визначіть фізіологічні критерії спортивної орієнтації і спортивного 

відбору 

36.  Визначіть основні функціональні ефекти спортивного тренування. 

37.  Надайте характеристику порогових тренувальних навантажень. 

38.  Охарактеризуйте фізіологічні методи визначення інтенсивності фізичних 

навантажень. 

39.  Надайте фізіологічну оцінку різних ступенів тренованості та 

обґрунтування принципів спортивного тренування (поступовості, 

специфічності, індивідуалізації). 

40.  Роль зворотних зв’язків у формуванні і збереженні рухових навиків. 

Фізіологічні основи рухової пам’яті. 


