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ПИТАННЯ  

КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ  

(медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту, 

фізична реабілітація, теорія і методика викладання основ здоров’я) 

 

для фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти   

галузі знань  0102  «Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини» 

напряму підготовки  6.010203 «Здоров’я людини» 

(IV курс заочна ф.н.) 

 

 

I. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І 

СПОРТУ 

1. Здоров’я, “третій стан”, хвороба у взаємовідношеннях з резервами здоров’я. 

Формування, збереження та зміцнення здоров’я.  

2. Характеристика м'язової системи як активної частини опорно-рухового 

апарату тіла.  

3. Характеристика серцево-судинної системи та її функціональне значення. 

Вплив фізичних вправ і спорту на серцево-судинну систему.  

4. Будова нервової системи, її функціональне значення і розвиток.  

5. Морфологічні особливості фізичного розвитку.  

6. Фізіологічна класифікація і характеристика спортивних вправ та спортивних 

видів.  

7. Адаптація до м’язової діяльності та інших факторів. Характеристика типів 

вищої нервової діяльності у людини.  

8. Фізіологічна характеристика станів організму при спортивній діяльності.  

9. Фізіологічні механізми розвитку рухових навичок.  

10. Фізіологічні механізми розвитку фізичних якостей.  

11.Фізіологічні основи спортивної працездатності в особливих умовах 

зовнішнього середовища.  

12. Фізіологічні основи тренування і відбору юних спортсменів.  
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13 .Фізіологічні підходи до спортивних спеціалізацій і спорту в жінок.  

14. Біохімічні основи харчування при заняттях фізичними вправами.  

15. Теплообмін. Механізми теплопродукції й тепловіддачі. Особливості 

теплообміну при м’язовій роботі. Регуляція теплообміну  

16. Лікарське обстеження фізкультурників і спортсменів.  

17. Передпатологічні зміни і патологічні стани при нераціональних заняттях 

спортом.  

18. Захворювання і травми нервової системи.  

19. Травматичні пошкодження кісткової і м’язової систем (переломи кісток, 

пошкодження суглобів, розтягнення, надриви й розриви м’язів).  

20. Хімічний склад м’язів. Основні білки м’язів.  

21. Молекулярні механізми м’язового скорочення.  

22. Особливості анаеробного енергозабезпечення при різних фізичних 

навантаженнях.  

23. Аеробні процеси енергозабезпечення м’язів.  

24. Сучасні уявлення про механізм виникнення втоми.  

25.Фізичне здоров’я та його кількісна діагностика.  

26. Роль умовно-рефлекторних механізмів в утворенні рухових умінь і навичок. 

Динамічний стереотип.  

27. Механізм м’язового скорочення. Одиночне і тетанічне скорочення, види 

тетанусу. Структурна перебудова м’язової системи під впливом фізичних 

навантажень.  

28. Фізіологія органів виділення. Нирки, їх функція. Вплив м’язової роботи на 

функцію органів виділення. 

29. Характеристика відновлювальних процесів, їх суть та значення.  

30. Фізіологічні основи занять оздоровчою фізичною культурою. Вплив 

оздоровчих фізичних вправ на функції організму. 

 

Література: 

1. Алєксєєв О.І., Шимонко І.Т. Анатомія людини. – Дрогобич, 2003. – 240 с. 
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2. Аносов Х.П., Хомотов В.Х. Анатомія людини у схемах: Навчальний 

посібник. – К., 2002. 

3. Волошин О.Р. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту  

методичні матеріали до самостійної роботи для студентів денної та заочної 

форм навчання – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 52 с. – 3,25 

друк. арк. 

4. Земцова І. І. Спортивна фізіологія. – К.: Олімпійська література,           

2008. – 207 с. 

5. Копко І. Є. Філь В.М. Анатомія людини з основами спортивної 

морфології (модулі І, ІІ) / Лабораторний практикум для студентів 

спеціальностей “Фізичне виховання” та Здоров’я людини”. Навчальне видання. 

– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 

112 с. – 7,4.  

6. Копко І.Є., Філь В.М. Фізіологія людини (модуль І). Методичні матеріали 

до проведення лабораторних та практичних занять для студентів напрямів 

підготовки “Здоров’я людини” та “Фізичне виховання”. – Дрогобич : 

Редакційний відділ ДДПУ. – 2011. –  80 с.  

7. Копко І.Є., Філь В.М. Фізіологія людини (модуль ІІ). Методичні 

матеріали до проведення лабораторних та практичних занять для студентів 

напрямів підготовки “Здоров’я людини” та “Фізичне виховання”. – Дрогобич : 

Редакційний відділ ДДПУ. – 2012. –  81 с.  

8. Мурза В.П., Архипов О.А., Хорошуха М.Д. Спортивна медицина. - К., 

2007. – 248 с. 

9. Плахтій П. Д. Фізіологічні основи фізичного виховання школярів. – 

Кам'янець-Подільський, 2001. – 218 с. 

10. Плахтій П.Д., Кучерук О. С. Фізіологія людини. Нейрогуморальна 

регуляція функцій. – К.: Професіонал, 2007. – 333 с. 

11. Плахтій П. Д. Фізіологія людини. Обмін речовин і енергозабезпечення 

м’язової діяльності. – К.: Професіонал, 2006. – 463 с. 

12. Плиска О. І. Фізіологія людини і тварин. – К.: Парламентське 

видавництво, 2007. – 463 с. 

13. Матрошилін О.Г. Гігієна харчування під час занять фізичними  вправами / 

методичні матеріали до самостійної роботи для студентів денної та заочної 

форм навчання спеціальностей 8.01020302 Фізична реабілітація та 8.01020101 

Фізичне  виховання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 65 с. 
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II. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

1. Реабілітація: зміст, завдання і основні принципи реабілітації. Характеристика 

періодів і етапів реабілітації. 

2. ЛФК як основний засіб фізичної реабілітації. Показання і протипоказання до 

застосування ЛФК. Засоби ЛФК. Механізми лікувальної дії фізичних вправ. 

3. Форми ЛФК та їх характеристика. 

4. Структура заняття з лікувальної гімнастики. Методичні принципи і методи 

проведення занять з лікувальної гімнастики. 

5. Гідрокінезотерапія, методи її проведення. Показання і протипоказання. 

6. Лікувальна ходьба і теренкур як форми лікувальної фізичної культури. 

7. Періоди застосування ЛФК на етапах реабілітації, їх характеристика і 

відповідність руховим режимам. 

8. Рухові режими в лікарняному і післялікарняному періодах реабілітації, їх 

характеристика. 

9. Охарактеризуйте фізичні вправи за інтенсивністю їх виконання. 

10. Дозування фізичного навантаження на заняттях ЛФК. Основні критерії 

дозування навантажень. 

11. Види контролю за ефективністю застосування ЛФК, їх коротка 

характеристика. 

12. Опишіть ускладнення з боку основних систем організму при тривалій 

іммобілізації. 

13. Розкрийте механізми лікувальної дії масажу. 

14. Клініко-фізіологічна характеристика впливу масажу на організм людини. 

15. Поняття про системи масажу. Характеристика окремих видів масажу. 

Форми масажу. Методи масажу. 

16. Методика і техніка проведення класичного масажу. Характеристика 

основних і допоміжних масажних прийомів. 

17. Сегментарно-рефлекторний масаж. Сегментарна будова тіла. Техніка і 

методика проведення сегментарно-рефлекторного масажу. Характеристика 

окремих масажних прийомів. 
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18. Спортивний масаж. Методика проведення окремих видів спортивного 

масажу. Методика проведення спортивного масажу різних частин тіла. 

Особливості застосування спортивного масажу. 

19. Лікувальний масаж. Методика проведення масажу при захворюваннях, 

пошкодженнях органів і систем організму. 

20. Точковий масаж. Способи знаходження біологічно-активних точок. 

Техніка і прийоми точкового масажу. Методика проведення точкового 

самомасажу. 

21. Косметичний масаж. Мета і завдання косметичного масажу. Різновиди 

косметичного масажу. Гігієнічні вимоги до проведення косметичного масажу. 

Показання і протипоказання. 

22. Самомасаж. Прийоми і техніка. Правила проведення самомасажу. 

23. Методи апаратного масажу. Методика і техніка проведення масажу за 

допомогою апаратів. Сполучнотканинний масаж. Основні прийоми. 

Лімфодренажний масаж. 

24. Поняття про фізіотерапію, механізми лікувальної дії фізичних чинників. 

25. Класифікація природних і штучних фізичних лікувальних чинників. 

26. Механотерапія. Характеристика типів механотерапевтичних апаратів. 

Показання і протипоказання до застосування механотерапії. 

27. Особливості застосування механотерапевтичних апаратів в лікарняному і 

післялікарняному періодах реабілітації. 

28. Правила поєднання і комбінування ЛФК, лікувального масажу та 

фізіотерапевтичних процедур в реабілітаційному процесі. 

29. Завдання лікувального масажу та фізіотерапевтичних засобів при 

захворюваннях органів дихання.  

30. Розкрийте зміст дренажних положень при бронхолегеневій патології та 

зміст звукової гімнастики 

31. Завдання, види та методики застосування дихальної гімнастики в 

реабілітації хворих бронхіальною астмою. 
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32. Завдання, види та методики застосування дихальної гімнастики в 

реабілітації хворих бронхоектатичною хворобою. 

33. Завдання, види та методики застосування дихальної гімнастики при 

плевриті. 

34. Завдання, види та методики застосування дихальної гімнастики при 

емфіземі легень. 

35. Завдання та особливості застосування лікувальної гімнастики у реабілітації 

хворих гіпертонічною хворобою. 

36. Які фізичні вправи є спеціальними у реабілітації хворих на гіпертонічну 

хворобу? Особливості методики застосування фізичних вправ при гіпертонічній 

хворобі. 

37. Недостатність кровообігу, причини виникнення, хронічна недостатність 

кровообігу за ступенями важкості. Завдання і форми ЛФК при хронічній 

недостатності кровообігу I ступеня. Охарактеризуйте заняття з ЛГ. 

38. Зміст програми фізичної реабілітації на санаторному етапі лікування хворих 

стенокардією відповідно до ступенів рухової активності. 

39. Рухові режими, форми і методики застосування ЛФК на санаторному етапі 

реабілітації хворих інфарктом міокарда. 

40. Основні критерії фізичної працездатності при переводі хворих з інфарктом 

міокарда із стаціонарного на санаторний етап реабілітації. 

41. Механізм лікувальної дії та параметри застосування мінеральних 

(хлоридно-натрієвих) ванн в реабілітації хворих гіпертонічною хворобою). 

42. Механізм лікувальної дії та параметри застосування електричного поля УВЧ 

в реабілітації хворих пневмонією. 

43. Механізм лікувальної дії та параметри використання підводного душ- 

масажу в реабілітації хворих ожирінням. 

44. Основні принципи застосування лікувальної гімнастики при хронічних 

гастритах та виразковій хворобі. 
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45. Які мінеральні лікувальні води призначаються при хронічних гастритах із 

нормальною та недостатньою секреторною та кислотоутворювальною 

функцією шлунка? 

46. Завдання та методика лікувальної гімнастики при спланхноптозі. 

47. Завдання, форми ЛФК на післялікарняному етапі реабілітації хворих 

хронічним гепатитом. 

48. Які форми ЛФК застосовуються на післястаціонарному періоді реабілітації 

виразковою хворобою залежно від рухового режиму? 

49. Які завдання розв’язує ЛФК при хронічному безкам’яному холециститі?  

Методика ЛФК при хронічному безкам’яному холециститі залежно від режиму 

рухової активності. 

50. Які мінеральні лікувальні води призначаються при хронічному 

безкам’яному холециститі. 

51. Які завдання розв’язує ЛФК при цукровому діабеті? Якою  методика ЛГ при 

цукровому діабеті? 

52. Сформулюйте завдання фізичної реабілітації при подагрі в періоді 

загострення та ремісії? Методика ЛГ при подагрі. Обґрунтуйте із клініко-

фізіологічних позицій застосування методів апаратної фізіотерапії при подагрі. 

53. Мозковий інсульт, види інсульту, клінічний перебіг; завдання та методики 

реабілітації в ранньому відновному періоді. 

54. Методи відновлення активних рухів у кінцівках після інсульту. 

55. Методи відновлення опорної функції, ходьби та координації рухів після 

інсульту. Догляд за хворим. 

56. Неврози, їх причини та форми. Застосування ЛФК та фізіотерапії при 

неврозах. 

57. Зміни в нервовій системі при радикулопатії, завдання та методики фізичної 

реабілітації. 

58. Невропатія сідничного нерва, прояви, завдання та методики фізичної 

реабілітації. 
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59. Невропатія променевого, ліктьового та серединного нервів, симптоми,  

завдання та методики фізичної реабілітації. 

60. Етіологія і клініка невриту лицьового нерва. Відновлювально-

компенсаторна терапія при невриті лицьового нерва: лікування положенням, 

пасивно-активні вправи для мімічних м’язів. Методика масажу при невриті 

лицьового нерва. 

61. Переломи та їх класифікація. Діагностика переломів: абсолютні та відносні 

ознаки переломів. Принципи лікування переломів. Коротка характеристика 

консервативних методів лікування: фіксаційного та екстензійного. 

62. Охарактеризуйте спеціальні вправи в іммобілізаційному періоді 

застосування ЛФК  після діафізарних переломах верхніх і нижніх кінцівок. 

63. Охарактеризуйте вправи з лікувальної гімнастики в іммобілізаційному 

періоді при діафізарному переломі плечової кістки. 

64. Охарактеризуйте спеціальні вправи, які включають у комплекси вправ з 

ЛФК в постіммобілізаційному періоді при діафізарному переломі плечової 

кістки. 

65. ЛФК іммобілізаційного періоду реабілітації при консервативному лікуванні 

перелому діафіза стегнової кістки. 

66. Симптоми і принципи лікування внутрішньосуглобових переломів. 

Характеристика типових м’язових атрофій внаслідок тривалої іммобілізації. 

Завдання ЛФК і основні вправи іммобілізаційного періоду реабілітації. 

67. Механізм виникнення внутрішньосуглобового перелому плечової кістки. 

Характеристика спеціальних вправ перших двох тижнів іммобілізаційного 

періоду. 

68. Звичний вивих плеча, симптоми і методи лікування. Особливості ЛФК 

іммобілізаційного періоду реабілітації спортсменів після оперативного 

вправлення вивиху головки плечової кістки. 

69. Ампутації, види ампутацій, загальні і типові післяопераційні ускладнення, 

їх характеристика. Завдання фізичної реабілітації при ампутаціях.  
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70. Застосування засобів фізичної реабілітації в лікарняному періоді реабілітації 

хворих після ампутації верхньої і нижньої кінцівок.  

71. Застосування засобів фізичної реабілітації в післялікарняному періоді 

реабілітації хворих після ампутації верхньої і нижньої кінцівок.  

72. Підготовка кукси ампутованої нижньої кінцівки до контакту з гільзою 

протеза і до осьових навантажень перед початком користування тимчасовим 

протезом.   

73. Методика навчання стояння і ходьби в протезах після ампутації нижніх 

кінцівок.  

74. Завдання та особливості фізичної реабілітації спортсменів після 

перенесених травм опорно-рухового апарату. 

75. Характеристика етапів реабілітації спортсменів після перенесених травм 

опорно-рухового апарату. 

76. Ознаки нормальної постави. Вади постави та їх характеристика. 

Профілактика порушень постави. 

77. Методичні підходи до організації занять з ЛФК при порушеннях постави. 

78. Добір спеціальних вправ з лікувальної гімнастики залежно від виду 

порушення постави (асиметрична постава, дефекти постави у сагітальній 

площині (сутулість, кругла і плоска спина).  

79. Артроз, причини виникнення і локалізація патологічного процесу. Завдання 

і методика ЛФК в реабілітації хворих з артрозами. 

80. Класифікація переломів таза. Консервативне лікування переломів кісток 

таза. Види іммобілізації і терміни. Зміст ЛФК за періодами її застосування. 

81. Компресійні переломи хребта, причини. У чому полягає функціональний 

метод лікування компресійних переломів хребта в нижньогрудному і 

поперековому відділах. Охарактеризуйте ЛФК за періодами її застосування. 

82. Методика перевірки функціонального стану хребта після компресійного 

перелому, термін її проведення. 

83. У чому полягає функціональний метод лікування компресійних переломів 

хребта в шийному відділі. Охарактеризуйте ЛФК за періодами її застосування. 
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84. Характеристика та фази післяопераційного періоду, ускладнення з боку 

різних систем організму, їх попередження засобами реабілітації. 

85. Найпоширеніші оперативні втручання на органах черевної порожнини, 

обґрунтування ролі фізичної реабілітації та її проведення. 

86. Вроджений вивих стегна, діагностика, реабілітація при консервативному та 

оперативному методах лікування. 

87. Вроджена м’язова кривошия та вроджена клишоногість, симптоми, методи 

реабілітації. 

88.  Дитячий церебральний параліч (ДЦП), його форми, прояви, реабілітаційні 

заходи. 

89. Поліомієліт, характеристика захворювання, застосування засобів фізичної 

реабілітації. 

90. Травми спинного мозку, їх класифікація та симптоми; схема застосування 

засобів фізичної реабілітації. 

Література: 

1. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж: учебно-метод. пособие для 

мед. работн. / Н. А. Белая. – М.: “Советский спорт”, 2001. – 273с. 

2. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура: учеб. пособие /  В. А.  

Епифанов. — М. : ГЕОТАР - Медиа, 2006. – 568с. 

3. Епифанов В. А. Лечебная физкультура и врачебный контроль: Учебник / 

Под ред. В. А. Епифанова, Г. Л. Апанасенко. – М.: Медицина, 1990. – 368с. 

4. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / за ред. проф.    В.В. 

Клапчука і проф. Г. В. Дзяка. — К. : Здоров'я, 1995. — 312с. 

5. Марченко О. К. Фізична реабілітація із травмами й захворюваннями 

нервової системи: Навч. посібник. – К.: Олімпійська література, 2006.–196 с. 

6. Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров’я. – К: Здоров’я, 1991. – 256 с.   

7. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник / В. М. Мухін. – 3-тє вид., 

переробл. та доповн. - К.: Олімпійська література, 2009. – 488с. 

8. Пархотик И. И. Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

брюшной  полости. -  К.: Олимпийская литература, 2003. – 224 с. 

9. Соколовський В.С. Лікувальна фізична реабілітація / В.С. Соколовський,   

Н. О. Романова, О. Г. Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. –236 с.  
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10.  Физическая реабилитация: учебник для студентов высших учебных 

заведений / Под общ. ред. проф. С. Н. Попова. - Изд. 3-е. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. — 608 с. 

11.  Язловецький В.С. Основи лікувальної та оздоровчої фізичної культури. 

Навч. Посібник. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка,   2002. – 

154с. 

 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я 

1. Мета і завдання здоров’язбережувальної освіти учнівської молоді. 

2. Навчальна програма з предмету “Основи здоров’я”. 

3. Основні фактори формування і розвитку особистості. 

4. Вплив способу життя людини на її здоров’я. 

5. Предмет і завдання курсу “Методика навчання основ здоров’я”. 

6. Урок як основна форма навчально-виховної роботи з основ здоров’я. 

7. Шкільні підручники з основ здоров’я. 

8. Позакласна робота та її значення в навчальному процесі. 

9. Вимоги до особистості вчителя основ здоров’я. 

10. Типи уроків основ здоров’я, їх характеристика. 

11. Вимоги до навчальних досягнень учнів з основ здоров’я. 

12. Методи та форми навчання. 

13. Організація здоров’язберігаючого середовища в школі. 

14. Здоровий спосіб життя – основа для формування, збереження, зміцнення 

фізичного, психічного та духовного здоров’я людини. 

15. Нетрадиційні методи навчання. 

16. Формування культури здоров’я особистості як навчально-виховний процес. 

17. Форми та види позаурочної і позакласної роботи здоров’яформуючого 

спрямування. 

18. Самостійна робота учнів, її види. 

19. Державні нормативні документи, які відображають зміст 

здоров’язбережувальної освіти. 

20. Формування життєвих компетентностей на уроках основ здоров’я. 
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21. Раціональне харчування як чинник здорового способу життя. 

22. Умови реалізації мети і завдань предмета основи здоров’я. 

23. Базові поняття предмета основи здоров’я. 

24. Формування культури здоров’я вчителя основ здоров’я. 

25. Складові здорового способу життя. 

26. Структура основного змісту дисципліни “Основи здоров’я”. 

27. Характеристика оздоровчих технологій. 

28. Поняття здоров’я та його значення. 

29. Вплив режиму дня, загартування, раціонального харчування та активного 

відпочинку на здоров’я людини. 

30. Раціональна рухова активність як складова здорового способу життя. 

Загальна характеристика. 

31. Педагогічні уміння та функції вчителя основ здоров’я. 

32. Роль сім'ї в процесі формування культури здоров’я школярів. 

33. Підготовка вчителя до уроку основ здоров’я. 

34. Статеве виховання в системі освіти. 

35. Методичні аспекти профілактики та раннього виявлення шкідливих звичок 

у дітей шкільного віку. 

36. Шкільні фактори ризику погіршення здоров’я учнів. 

37. Особливості формування здоров'язбережувальної компетентності учнів. 

38. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у 

дітей та молоді. 

39. Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю. 

40. Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю. 

41. Життєві навички, що сприяють духовному здоров’ю. 

42. Життєві навички, що сприяють психічному здоров’ю. 

43. Медико-біологічні аспекти попередження алкоголізму, тютюнопаління, 

наркоманії та токсикоманії в учнів. 
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44. Стратегія, принципи, положення та напрями діяльності шкіл здоров’я, що 

працюють за проектом ВООЗ “Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю” 

та українсько-канадським проектом “Школи здоров’я”. 

45. Співпраця з батьками, громадськими організаціями. 

46. Принципи здоров’язберігаючої освіти. 

47. Види робіт, до яких має бути готовий вчитель основ здоров’я. 

48. Розкрити компоненти освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”. 

49. Розкрити змістову лінію “Основи здоров’я”. 

50. Методи оцінки різних компонентів фізичного розвитку дитини 

(соматометричні, фізіометричні, соматоскопічні). 

51. Взаємозалежність складових здоров’я. Фізичне здоров’я як фундамент 

здоров’я у загальному розумінні. 

52. Нормативно-правова база, яка окреслює напрями діяльності і заходи щодо 

формування здорового способу життя і безпечної поведінки у дітей та підлітків 

через систему загальної середньої освіти. 

53. Організація відпочинку дітей шкільного віку (активний і пасивний). 

54. Зв’язок методики навчання предмету основ здоров’я з іншими навчальними 

предметами. 

55. Значення активних методів навчання для формування позитивного 

ставлення учнів до проблем здоров’я і засвоєння відповідних навичок. 

56. Здоров’язберігаючі технології в навчальному процесі. Використання їх при 

організації уроків з основ здоров’я. 

57. Сучасні методи інтерактивного навчання, які використовуються при 

викладанні предмету “Основи здоров’я”. 

58. Загартовування учнів. 

59. Особливості оцінювання знань, навичок та вмінь при вивченні предмету 

“Основи здоров’я”. 

60. Харчовий раціон школяра. 

61. Планування роботи вчителя основ здоров’я. 

62. Методика проведення практичної роботи комбінованого уроку. 



 

 14 

 

63. Методика проведення сучасного комбінованого уроку. 

64. Методика формування санітарно-гігієнічних знань, умінь та навичок. 

65. Методика проведення уроків-семінарів. 

66. Методика проведення шкільних екскурсій. 

67. Методика проведення проблемних уроків. 

68. Методика проведення „Дня здоров’я” у загальноосвітній школі. 

69. Технологія оцінювання начальних досягнень учнів з основ здоров’я. 

70. Особливості методики проведення уроку основ здоров’я. Технологія 

складання конспекту уроку. 

71. Тренінг як метод групового навчання спілкуватися і жити в суспільстві. 

72. Спрямованість процесу вивчення основ здоров'я на особистісно-орієнтоване 

навчання учнів. 

73. Особливості організації навчання школярів основам здорового та 

безпечного способу життя. 

74. Використання інтерактивних методів у процесі навчання учнів основам 

здоров'я. 

75. Експрес-методика визначення рівня здоров’я за Г.Апанасенком. 

76. Планування позакласної роботи. 

77. Особливості методики курсу “Основи здоров’я”. 

78. Види, форми й методи контролю та оцінки ефективності навчального 

процесу. 

79. Використання методу проектів на уроках основ здоров’я. 

80. Активізація навчальної діяльності учнів на уроках основ здоров’я з 

використанням мультимедійних технологій. 

81. Методика застосування системи психолого-дидактичних закономірностей 

при викладанні основ здоров’я. 

82. Використання сучасних педагогічних технологій у практиці викладання 

основ здоров’я. 

83. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках основ здоров’я. 
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84. Технології превентивного виховання і проблеми збереження фізичного та 

психічного здоров’я школярів.  

85. Вплив засобів масової інформації на формування здорового способу життя 

учнівської молоді.  

86. Профілактична робота вчителя основ здоров’я.  

87. Міжпредметні зв’язки на уроках основ здоров’я.  

88. Проблеми формування індивідуального здоров’я.  

89. Використання дидактичних ігор на уроках основ здоров’я.  

90. Педагогічні методи навчання життєвим навичкам на уроках основ здоров’я.  
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