
ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ  

«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ»  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ (РВО «БАКАЛАВР») 

ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ 

(Спеціальність - 227 «Фізична терапія, ерготерапія») 

 

Питання  з дисципліни «Основи патологічної фізіології»   

та «Спортивна медицина»  
 

1. Поняття хвороби, принципи класифікації хвороб. 

2. Основні стадії розвитку хвороби. 

3. Дія низької температури. Стадії гіпотермії. 

4. Сенсибілізація, види сенсибілізації. 

5. Артеріальна гіперемія. 

6.  Запалення, стадії запалення. 

7. Перетренованість, причини виникнення. 

8. Види лікарсько-педагогічного контролю. 

9.Функціональні проби, які застосовують при лікарсько-педагогічних 

спостереженнях.  

10. Поняття «спортивний анамнез», значення даного дослідження в оцінці стану 

здоров'я спортсменів.  

11.Поняття про "спортивне серце".  

12.Визначення статичної та динамічної координації у спортсменів. 

13.Дослідження функціонального стану вегетативної нервової системи у 

спортсменів. 

14.Типи реакцій серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження. 

15. Гостре перенапруження. Причини виникнення.  

 

Питання  з дисциплін «Патологічна анатомія» і  «Долікарська медична 

допомога у невідкладних станах» 
 

1. Регенерація, види регенерації. Якими шляхами відбувається регенерація? 

2. Регенерація судин та крові. 

3. Дистрофія. Характеристика загальних і місцевих дистрофій. 

4. Гіпертрофія та гіперплазія. Причини, класифікація, основні ознаки. 



5. Класифікація кровотеч, ознаки. Способи тимчасової зупинки кровотеч. 

6. Внутрішні кровотечі (легенева, шлункова), причини, ознаки, перша 

допомога. 

7. Непритомність, причини, ознаки. Перша допомога при запамороченні та 

непритомності.  

8. Сонячний удар, причини, ознаки. Перша допомога при сонячному ударі.  

9. Тепловий удар, причини, симптоми. Перша допомога при тепловому ударі.  

10. Термінальні стани. Основні принципи проведення реанімаційних заходів. 

11. Пневмоторакс. Причини, види, ознаки, перша допомога. 

12. Травматичний шок. Причини, ознаки, фази перебігу, перша допомога. 

13. Переломи кісток тазу, причини, види, ознаки, перша допомога. 

14. Травматичний вивих, причини, види, ознаки, перша допомога. 

15. Опіки, класифікація, ознаки. Перша допомога при опіках. 

Питання  з дисциплін: «Гігієна», «Біохімія» 

1. Фізіологічні, санітарно-гігієнічні та господарські функції води. Гігієнічні 

вимоги до питної води.  

2. Поняття про загартовування, його принципи. Особливості загартовування 

повітрям, сонячними променями та водою.  

3. Поняття про раціональне харчування. Гігієнічні вимоги до їжі (роль білків, 

жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин).  

4. Руховий режим та його гігієнічна характеристика.  

5. Втома при м’язовій діяльності, її класифікація та діагностика.  

6. Комплексний вплив температури, атмосферного тиску та вологості на стан 

організму людини.  

7. Загальна схема будови багатоклітинних організмів. 

8. Поняття про одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми. 

Регуляція життєвих функцій організмів. 

9. Характеристики і функції нуклеїнових кислот.  

10. Загальна схема будови клітин. Сучасна клітинна теорія. 

11. Загальні уявлення про обмін речовин та перетворення енергії в організмі. 

Поняття про аеробне та анаеробне дихання. Катаболізм та анаболізм.  



12. Органи, фізіологічні та функціональні системи органів.  

13. Організм людини як єдине ціле. Гомеостаз, шляхи його забезпечення.  

14. Визначення функціонального стану організму за біохімічними показниками 

крові та сечі.  

15. Буферні системи крові, кислотно-лужна рівновага, порушення кислотно-

основного стану.  

16.  Хімічний склад сечі в нормі і при патології.  

17. Хімічний склад та функції крові, зміни при патології.  

18. Роль печінки в обміні ліпідів. Жирова інфільтрація печінки. 

19. Хімічний склад м’язів, зміни при м’язовій дистрофії. Втома і 

перетренованість, гігієнічні заходи профілактики цих явищ.  

20. Характеристика води як середовища для підтримання життя.  

21. Мінеральні речовини та їх участь в метаболічних реакціях організму.  

22. Активна реакція середовища. Водневий показник.  

23. Основні класи та характеристика органічних сполук живої клітини. 

24. Вуглеводи: будова, характеристика, класифікація та біологічна роль.  

25.  Ліпіди: будова, класифікація, їх біологічна роль.  

26. Будова білків та їх біологічні функції. Незамінні амінокислоти.  

27. Структура білків. Денатурація та ренатурація білків. 

28. Ферменти як біологічні каталізатори. Класи ферментів. Активний центр 

ферментів.  

29. Вітаміни, їх загальні властивості. Класифікація вітамінів.  

30. Гомони як регулятори метаболізму. Класифікація гормонів.  

31. Анаеробний та аеробний розпад глюкози, їх енергетичний баланс.  

32. Обмін азоту в організмі людини. Азотистий баланс.  

 

Питання  з дисциплін:  «Анатомії людини» та «Спортивної  морфології» 

 

1. Кістка як орган. Вікові особливості скелету. 

2. Хребтовий стовп, його будова, види з’єднань хребців, рухи. Вікові 

особливості хребтового стовпа . 



3. Плечовий суглоб, його будова, рухи і м’язи, які їх виконують. Особливості 

плечового суглоба дітей 

4. Ліктьовий суглоб, його будова, рухи і м’язи, які їх виконують. Особливості 

ліктьового суглоба дітей. 

5. Променево-зап’ястковий суглоб, його будова, рухи і м’язи, які їх 

виконують. Особливості променево-зап’ясткового суглоба дітей. 

6. Кульшовий суглоб, його будова, рухи і м’язи, які їх виконують. 

Особливості кульшового суглоба дітей. 

7. Колінний суглоб, його будова, рухи і м’язи, які їх виконують. Особливості 

колінного суглоба дітей. 

8. Надп’ятково-гомілковий суглоб, його будова, рухи і м’язи, які їх 

виконують. Особливості надп’ятково-гомілкового суглоба дітей. 

9. М’яз як орган. Механізм м’язового скорочення. 

10. Морфологічні прояви адаптації опорно-рухового апарату до фізичних 

навантажень. 

11. Органи дихання, їх будова і функції. Регуляція дихання. 

12. Органи травлення, їх будова і функції. 

13.  Органи сечової системи, їх будова і функції. 

14. Серце, його розміщення та будова. Кровоносні судини. 

15. Серцевий цикл. Регуляція серцевої діяльності. 

16.  Вікові зміни в будові і функціях серця та в показниках гемодинаміки. 

Морфологічні прояви адаптації серця до фізичних навантажень. 

17.  Нервова система людини, її будова та рефлекторний принцип діяльності. 

18.  Спинний мозок, його розміщення і зовнішня будова. Сегмент спинного 

мозку. Нервові корінці та їхнє функціональне значення. 

19. Частини, ядра, клітини сірої речовини спинного мозку та їхнє 

функціональне значення. 

20.  Локалізація та функціональне значення провідних шляхів спинного мозку. 

21. Шийне сплетення, його утворення, периферійні нерви та зони їх іннервації. 


