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Пояснювальна записка 

  

Програма з фізичної терапії, ерготерапії запропонована на здобуття 

ступеня «магістра» зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

охоплює базові дисципліни.  Питання програми передбачають з’ясування 

глибини засвоєних знань з фізичної реабілітації/фізичної терапії  та 

суміжних дисциплін, вміння їх застосовувати практично. Програма має 

широкий інформаційно-пошуковий діапазон, спрямована на актуалізацію 

вивченого матеріалу. 

 При укладанні програми враховано матеріали сучасних посібників та 

монографій, підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України, водночас вона передбачає орієнтацію на додаткову літературу, 

різноманітні словники тощо. 

Засоби фізичної реабілітації/фізичної терапії здатні збільшувати 

функціональні резерви органів і систем, підвищувати функціональну 

адаптацію хворого і забезпечувати профілактику  соматичних розладів. Курс 

закладає основи розуміння механізму дії фізичних вправ на процеси 

відновлення та підвищення резервів здоров’я осіб із захворюваннями. 

Програма складається з розділів, зміст яких передбачає оволодіння 

основними поняттями фізичної терапії та реабілітації. Питання розділів 

програми покликані виявити рівень оволодіння теоретичними відомостями 

про комплекс фізичних засобів, спрямованих на відновлення (або 

компенсацію) порушених функцій організму і працездатності хворих, 

практичного застосування фізичних вправ на процеси відновлення та 

підвищення резервів здоров’я осіб із захворюваннями. 

Питання орієнтовані на виявлення рівня знань з основ практичної 

діяльності фізичного терапевта та  ерготерапевта, основ медичних знань, 

професійної етики та деонтології, анатомії та фізіології людини (за 

професійним спрямуванням), терапевтичних вправ, застосування 

преформованих фізичних чинників, дефектології, геронтології, фізіології 

спорту та рухової активності, технічних засобів реабілітації, біологічної та 

медичної хімії, медичної та біологічної фізики, класичного масажу, 

клінічного реабілітаційного менеджменту при дисфункціях внутрішніх 

органів, клінічного реабілітаційного менеджменту при порушеннях 

кардіореспіраторної системи, основ менеджменту, маркетингу та 

адміністрування у фізичній терапії та ерготерапії. 

 



Тематичний виклад змісту 

Основи практичної діяльності у фізичній терапії, ерготерапії  

Метою навчальної дисципліни  є сформувати системи знань та 

цілісного уявлення щодо теоретичних засад та практичної у фізичній терапії 

в системі практичної медицини, розуміння значення своєчасного 

застосування засобів фізичної терапії для попередження ускладнень та 

підвищенню ефективності у комплексному відновленні після травм чи 

захворювань. 

Основними завданнями дисципліни є: теоретична підготовка майбутніх 

реабілітологів до практичної роботи;  набуття знань студентів щодо 

особливостей застосування фізичних чинників  та сучасних методів 

реабілітації, враховуючи загальні та часткові показання та протипоказання; 

набуття вмінь аналізувати і прогнозувати вплив засобів фізичної реабілітації 

на системи та органи людини; надання інформації для оволодіння 

теоретичними основами та практичними  методами  фізичної реабілітації при 

основних захворюваннях людини в терапевтичній, хірургічній, 

травматологічній, неврологічній, акушерсько-гінекологічній практиках 

підготовка фахівця, який здатний забезпечити пацієнтові комплексність 

реабілітаційної програми; забезпечення психологічної адаптації до 

проведення реабілітаційних заходів з різними категоріями пацієнтів; 

розвивати вміння самостійної роботи щодо  пошуку нових дієвих  методі 

фізичної реабілітації. 

 

Основи медичних знань, професійна етика та деонтологія 

Мета вивчення дисципліни: глибоке засвоєння студентами теоретичних 

знань, основних методів і прийомів надання першої допомоги при нещасних 

випадках, травмах, кровотечах, отруєннях і загрозливих для життя станах, а 

також базових понять загальної та спеціальної патології, діагностичних 

ознаки захворювань внутрішніх органів, основ догляду за хворими та методів 

профілактики різноманітних захворювань з урахуванням оздоровчого впливу 

фізичної культури і фізичної реабілітації. 

Завдання  вивчення дисципліни: сформувати у студентів глибоке 

розуміння необхідності підтримки здорового способу життя, допомогти 

здобути глибокі знання в галузі медицини, навчити їх практично 

застосовувати набуті вміння і навички у своїй професійній діяльності з 

метою профілактики захворювань, рекреації та оптимізації здоров’я 

особистості, орієнтації її на здоровий спосіб життя; сформувати у студентів 

свідоме та відповідальне ставлення до індивідуального здоров’я та здоров’я 

нації. Поглибити і розширити знання студентів, отримані на лекціях та у 

процесі самостійної роботи, спрямувати всі засоби на підвищення рівня 

засвоєння навчального матеріалу, розвивати наукове мислення та усне 

мовлення студентів. Озброїти студентів базовими знаннями щодо 

теоретичних основ і сучасних принципів охорони здоров’я; методів вивчення 

та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього 



впливають; методів аналізу та оцінки якості надання медичної допомоги 

населенню; технологій розробки управлінських рішень, спрямованих на 

поліпшення стану здоров’я населення та якості медичної допомоги. 

 

Анатомія та фізіологія людини (за професійним спрямуванням) 

Мета вивчення дисципліни: це підготовка фахівців, які володіють 

значним обсягом теоретичних та практичних знань щодо будови і 

функціональних особливостей організму на різних рівнях: фізіологічному, 

клітинному, молекулярному; формування системних знань закономірності 

функціонування клітин, тканин, органів, систем органів; одержання 

відомостей про будову та життєдіяльність організму, механізми регуляції 

життєво важливих процесів; ознайомлення із сучасними методами 

оцінювання функціонального стану організму. 

Завдання  вивчення дисципліни: це оволодіння знаннями з нормальної 

анатомії та фізіології людини; формування загальних уявлень про 

інтегративні та регуляторні системи організму. 

 

Преформовані фізичні чинники 

Дисципліна  розглядає сутність фізіологічної та лікувальної дії 

фізичних чинників на здоровий і хворий організм та способи їх застосування 

з лікувально-профілактичною метою. Фізіотерапія в нашій країні стала 

важливим елементом державної системи спеціалізованої медичної допомоги 

населенню, до якої залучені лікарі й середні медичні працівники різного 

клінічного профілю. У реабілітаційних відділеннях зосереджено різну 

електронну лікувальну апаратуру, експлуатація якої потребує від фахівців з 

фізичної реабілітації знань, дотримання певних правил охорони праці, 

техніки безпеки під час проведення фізіотерапевтичних процедур. 

Оскільки предметом вивчення фізіотерапії є використання фізичних 

чинників при різних захворюваннях, бакалаври як кваліфіковані фахівці 

повинні добре знати основні клінічні та фундаментальні дисципліни 

(анатомію, фізіологію тощо), основні дисципліни середньої школи (фізику, 

хімію, біологію).  

Численні й різноманітні преформовані фізичні чинники об’єднано в 

групи за характерними видами і формами використовуваної енергії. Тому 

теми побудовані за принципом їх класифікації. Важливим моментом є 

фізична характеристика лікувального чинника, механізм його дії, показання, 

протипоказання до застосування фізіотерапевтичних методів. Після вивчення 

курсу,  студенти повинні бути ознайомлені з окремими методиками 

проведення процедур електролікування, які застосовують найчастіше: 

гальванізацією, електрофорезом, діадинамотерапією, терапією 

синусоїдально-модульованими струмами, електросном, дарсонвалізацією, 

індуктотермією, ультратон-терапією, УВЧ-терапією, мікрохвильовою 

терапією. Ознайомлюючись із лікуванням ультразвуком, слід приділити 

велику увагу фізичній характеристиці, ультразвуковим коливанням, будові й 

експлуатації сучасних ультразвукових апаратів.  



 

Терапевтичні вправи 

Метою викладання навчальної дисципліни  є формування у майбутніх 

фахівців професійно важливих умінь та здібностей необхідних для 

організації і методики застосування терапевтичних вправ при різних 

захворюваннях з людьми різного віку. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Терапевтичні вправи» є 

ознайомлення студентів з предметом і завданням дисципліни; методичних 

навичок підбору комплексів терапевтичних вправ для хворих; вивчення 

методики виконання та проведення терапевтичних вправ; ознайомлення з 

основними класифікаціями гімнастичних вправ, які використовують у різних 

періодах застосування ЛФК у відповідності до клінічного стану хворого. 

Після вивчення дисципліни студенти повинн знати : правила 

організації рухової активності; нормування навантаження на занятті з ЛФК; 

санітарно-гігієнічні навички; правила співчуття та спільної діяльності; 

правила проведення терапевтичних вправ; профілактичні комплекси 

фізичних вправ; організацію рухової активності людей різного віку; правила 

застосування терапевтичних вправ у спеціальних медичних групах;   

методику виконання рухів. Студенти повинні вміти :  правильно підбирати і 

використовувати фізичні вправ у відповідності до захворювання; проводити 

та коментувати комплекси терапевтичних вправ;  організувати рухову 

активність у різних рухових режимах; методично правильно проводити 

лікувально-оздоровчі тренування; проводити ранкову гігієнічну гімнастику 

для різних вікових груп; організувати фізкультурно-оздоровчі заходи, які 

включають елементи терапевтичних вправ; будувати комплекси фізичних 

вправ для лікування та профілактики терапевтичних захворювань. 

 

 

Дефектологія 

Мета вивчення дисципліни: сформувати загальні знання, ознайомити 

майбутніх педагогів з дефектологією як наукою, що вивчає особливості 

розвитку, навчання й виховання дітей з дефектами розумового і фізичного 

розвитку, навчити студентів вмінню спостерігати і аналізувати поведінку і 

діяльність дітей, виявити труднощі, які є в навчанні, знаходити способи їх 

компенсації. В процесі проходження курсу студенти вивчають 

найпоширеніші дитячі аномалії: порушення слухового та зорового 

аналізаторів, інтелектуального та мовного розвитку; комплексні порушення 

розвитку (сліпоглухі діти і діти з поєднанням сенсорного та інтелектуального 

дефектів); інші дефекти розвитку (порушення опорно-рухового апарату, 

психопатичні форми поведінки тощо). Аналізуються причини виникнення 

того чи іншого виду аномального розвитку, його особливості, методи 

виявлення і способи корекції. 

Завдання вивчення дисципліни: знати форми навчання і виховання 

аномальних дітей; знати спеціальні програми, методику і організацію 

проведення занять і змагань з видів спорту для аномальних дітей різних 



нозоологій. Вміти: застосовувати у практичній діяльності отримані знання; 

знати складність структури дефекту та особливості процесу аномального 

розвитку; давати характеристику різних вад, з’ясувавши їх причини та 

природу; вміти спостерігати і аналізувати поведінку і діяльність аномальних 

дітей; визначати корекційні та компенсаторні можливості аномального 

розвитку; виявляти труднощі, які є в навчанні, знаходити способи їх 

компенсації; використовувати сучасні технології і методи для корекції 

недоліків. 

 

Геронтологія 

Мета навчальної дисципліни:  вивчити особливості функціонування 

людського організму при старінні, що складає основу для науково 

обґрунтованої реабілітаційної роботи та тренувального процесу з людьми 

похилого віку. 

Завдання курсу полягає у висвітленні питань основ біології старіння, 

видів, завдань, принципів, засобів геронтології, вивченні особливостей 

морфо-функціональних змін у організмі старіючої людини.  

Після вивчення курсу студенти повинні знати предмет та завдання 

геронтології. Зв’язок геронтології з іншими науками. Історія розвитку 

геронтології.  Старіння і старість. Вікова періодизація. Видова тривалість 

життя. Тривалість життя чоловіків і жінок. Теорії старіння Історія 

омолодження. Клітинні теорії старіння. Системні теорії старіння.   Клітинні і 

імунні зміни при старінні Зміни маси тіла при старінні. Зміни функцій клітин 

при старіння. Особливості імунітету при старінні. Функції крові при старінні. 

Особливості кардіо-респіраторної системи при старінні. Зміни серцево-

судинної системи при старіння. Особливості дихальної системи у 

престарілих. Особливості травної та видільної систем при старінні Функції 

шлунково-кишкового тракту. Ендокринні функції. Тепловий обмін. Функції 

нирок Морфофункціональні зміни у старіючому організмі Зміни зовнішніх 

покривів. Зміни опорно-рухового апарату.  Особливості сенсорних систем 

при старінні. Функції нервової системи і психічна діяльність. Особливості 

харчування для збереження молодості і здоров'я. Раціональне харчування як 

запорука довголіття. Значення основних харчових інґрадієнтів для 

збереження молодості і здоров’я. Значення вітамінів для збереження 

молодості і здоров’я. Значення основних мікроелементів для організму.  

Засоби і методи для продовження тривалості життя Рух як запорука 

довголіття. Стон психіки і здоров’я. Геріатричні засоби (геропротектори). 

 

Фізіологія спорту та рухової активності 

Предмет «Фізіологія спорту і рухової активності» ставить за мету 

розкрити закони функціонування людського організму в процесі занять 

спортом і рухової діяльності, складає основу для наукової побудови 

методики спортивного тренування. 

Завдання вивчення курсу «Фізіологія спорту і рухової активності» 

висвітлюються питання розвитку фізичних якостей, фізіологічних основ 



спортивного тренування, фізкультурно-оздоровчої роботи і загартовування 

осіб різного віку, а також фізіологічна характеристика деяких видів спорту. У 

розділі фізіологічні особливості фізичного тренування різних категорій 

населення, висвітлюються вікові та статеві особливості людей, які 

визначають методику спортивного та оздоровчого тренування. У лекційному 

курсі приділяється увага фізіологічному обґрунтуванню фізичного виховання 

у професійній школі. Управління руховою активністю нероздільно пов'язане 

з здійсненням контролю за функціональним станом організму людей і рівнем 

розвитку їх фізичних якостей. 

 

Технічні засоби реабілітації 

Мета вивчення дисципліни: сформувати у студентів систему знань та 

цілісне уявлення щодо теоретичних засад та практичного застосування 

технічного устаткування у фізичній реабілітації, розуміння значення 

своєчасного застосування засобів фізичної реабілітації для відновленні після 

травм чи захворювань, вироблення компенсацій тимчасового або постійного 

характеру. 

Завдання вивчення дисципліни: теоретична підготовка майбутніх 

реабілітологів до практичної роботи;  набуття знань студентів щодо 

особливостей застосування технічного інвентарю та сучасних засобів 

реабілітації, враховуючи загальні та часткові покази та протипокази; набуття 

вмінь аналізувати і прогнозувати вплив окремих засобів фізичної реабілітації 

на системи та органи людини та визначати ефект від їхнього комплексного 

застосування; надання інформації для оволодіння теоретичними основами та 

практичними методами застосування технічних засобів фізичної реабілітації 

при основних захворюваннях людини в терапевтичній, хірургічній, 

травматологічній, неврологічній, акушерсько-гінекологічній практиках, 

підготовка фахівця, який здатний забезпечити пацієнтові комплексність 

реабілітаційного процесу; розвивати вміння самостійної роботи щодо пошуку 

новітніх дієвих технологій і технічних засобів фізичної реабілітації. 

 

Біологічна та медична хімія 

Мета вивчення дисципліни: сформувати загальні знання та вміння 

щодо біохімічних реакції й особливостей метаболізму багатьох органічних 

речовин, що входять до складу, або утворюються у тканинах організму, а 

саме: хімічні перетворення й біосинтез білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, 

вуглеводів, роль ферментів та біологічних мембран у процесах анаболізму та 

катаболізму біоорганічних молекул. 

Завдання вивчення дисципліни: дати студентам сучасні знання про 

органічні речовини, що входять до складу організму людини; з’ясувати 

закономірності метаболічних перетворень у живих організмах; засвоїти 

особливості синтезу білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів, ліпідів, 

ферментів, вітамінів, гормонів; засвоїти основні катаболічні цикли 

біоорганічних молекул; вивчити основні регуляторні механізми, які 

здійснюють інтеграцію всіх метаболічних шляхів перетворення 



біоорганічних молекул; дати студентам уявлення про сучасні тенденції та 

напрямки фундаментально-наукових та прикладних досліджень у біохімії та 

суміжних з нею науках, для майбутньої профорієнтації; готувати 

майбутнього фахівця до наукової діяльності, продовження освіти. 

 

Медична та біологічна фізика 

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів біофізичного 

мислення, здатності кількісного опису складних біологічних явищ на основі 

точних експериментів, формування навичок застосування точних і чутливих 

біофізичних методів досліджень, на вміння оцінити біофізичні параметри і 

вірно використати їх для побудови фізичних і математичних моделей 

біологічних об’єктів. 

Завдання вивчення дисципліни: дати студентам сучасні знання про, 

будову і функціонування компонентів клітини на молекулярному рівні 

складу, дослідити взаємозв’язки структури і функції біологічних систем, 

молекулярних механізмів регуляції біологічних процесів; з’ясувати вивчення 

молекулярних основ структури та функціонування субклітинних утворів; 

засвоїти загальні закони обміну речовин і енергії на рівні клітини та вивчити 

шляхи та механізми трансформації різних видів енергії в живих системах; 

освоїти дисципліну для розуміння впливу фізичних явищ та процесів на 

життєві функції живих організмів та для використання цих знань в практиці; 

готувати майбутнього фахівця до наукової діяльності, продовження освіти. 

 

 

Класичний масаж 

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів спеціальних знань 

і практичних умінь, які зможуть застосовувати у спорті, вищих досягнень, 

фізичній реабілітації та оздоровчій фізичній культурі. В цілях кращого 

закріплення теоретичних знань про будову тіла людини необхідно на 

практичних заняттях вивчити топографію кісток, зв’язок і прикріплень, 

м’язів, нервових стволів, судин і лімфатичних вузлів. 

Завдання вивчення дисципліни: гігієнічні основи масажу;  показання і 

протипоказання до призначення масажу; основи окремих видів масажу: 

сегментарного; сполучно-тканинного; точкового; періостального; 

мобілізаційного; спортивного; реабілітаційного; самомасажу; форми і методи 

масажу; володіти технікою основних способів масажу; користуватися 

електровібромасажерами; обладнанням для підводного та водного душу 

масажу;  володіти методиками різного типу масажу; надавати першу 

долікарську допомогу при травмах ОРА, втраті свідомості; користуватися 

пальпацією, перкусією, аускультацією. 

 

Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх 

органів 

Метою вивчення навчальної дисципліни є процес формування у 

студентів знань по терапії, закладання основ розуміння етіології, патогенезу, 



клінічних проявів і можливих напрямів корекції захворювань внутрішніх 

органів, набуття майбутніми спеціалістами – фізичними терапевтами 

практичних навичок та умінь, які дозволять здіагностувати та скласти 

програму реабілітації терапевтичних нозологій. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «клінічний 

реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів» є:  

сформувати  у студентів, наукові  уявлення про етіологію, патогенез, клінічні 

прояви терапевтичних нозологій,  навчити студентів основ діагностики 

захворювань внутрішніх органів,  вказати на можливості фізичної реабілітації 

терапевтичної патології,  навчити критично оцінювати медичну інформацію. 

 

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях 

кардіореспіраторної системи 

Метою вивчення навчальної дисципліни є процес формування у 

студентів знань по кардіології та пульмонології, закладання основ розуміння 

етіології, патогенезу, клінічних проявів і можливих напрямів корекції 

захворювань кардіореспіраторної системи, набуття майбутніми спеціалістами 

– фізичними терапевтами практичних навичок та умінь, які дозволять 

зорганізувати та провести реабілітаційні заходи при серцево – судинних та 

пульмонологічних нозологіях  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Клінічний 

реабілітаційний менеджмент при порушеннях кардіореспіраторної системи» 

є: сформувати  у студентів, наукові  уявлення про етіологію, патогенез, 

клінічні прояви захворювань кардіореспіраторної системи, навчити студентів 

основ діагностики кардіологічних та пульмонологічних захворювань, вказати 

на можливості фізичної реабілітації кардіо- та пульмонологічних нозологій, 

навчити зорганізувати систему реабілітаційних заходів при 

кардіореспіраторних порушеннях, вміти критично оцінювати медичну 

інформацію з позицій доказової медицини. 

 

Основи  менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Мета вивчення дисципліни: Ознайомити з особливостями  управління в 

охороні здоров’я та навчити організації занять різними формами лікувальної 

фізичної культури у поєднанні з іншими засобами для відновлення або 

покращення здоров’я та фізичної працездатності осіб з порушеннями 

діяльності опорно-рухового апарату в клінічній практиці та післялікарняній 

реабілітації.  

 Завдання  вивчення дисципліни: навчити здійснювати організацію 

занять різними формами лікувальної фізичної культури для відновлення або 

покращення здоров’я  та фізичної працездатності осіб з порушеннями 

діяльності опорно-рухового апарату; структурувати послідовність і 

поєднання різних засобів фізичної терапії для відновлення здоров’я, 

фізичного стану, працездатності хворих з порушеннями діяльності опорно-

рухового апарату в залежності від віку, характеру перебігу захворювання, 



загального стану хворого, періоду та етапу реабілітації, рухового режиму; 

визначати фактори впливу засобів фізичної терапії на організм хворих 

порушеннями діяльності опорно-рухового апарату.   

 

 

 

Перелік питань з вступного випробовування   

Основи практичної діяльності у фізичній терапії, ерготерапії  

1. Історія становлення реабілітації у світі та в Україні  

2. Зміст термінів  «реабілітація», «реабілітація інвалідів», «реабілітаційні 

послуги», «реабілітаційні заходи», «медична реабілітація», «фізична 

реабілітація», «психологічна реабілітація».  

3. Види реабілітації, їх характеристика 

4. Методи медичної реабілітації, методи відновної терапії, їх 

характеристика  

5. Головні завдання реабілітації, фізичної терапії. 

6. Мета реабілітації, фізичної терапії. 

7. Завдання реабілітації в педіатричній практиці.  

8. Реабілітаційні установи.   

9. Завдання фахівця з фізичної реабілітації. 

10.  Характеристика та особливості основних принципів реабілітації 

11. Основні засади біологічних, соціально-економічних, психологічних, 

морально-етичних, науково-медичних основ реабілітації.    

12.  Індивідуальна реабілітаційна програма.  

13. Етапи формування реабілітаційної програми.  

14.  Види реабілітаційних програм та умови проведення.  

15. Класифікація періодів  медичної реабілітації згідно з рекомендаціями 

ВООЗ.  

16. Етапність реабілітації. Характеристика кожного періоду.  

17. Характеристика періодів застосування засобів фізичної реабілітації в 

терапевтичній практиці, в травматології, в ургентній хірургії, в плановій 

хірургії.  

18. Характеристика рухових режимів у лікарняному періоді реабілітації: 

19. Протипоказання до направлення хворих на реабілітаційне стаціонарне 

лікування.   

20. Характеристика рухових режимів у післялікарняному періоді 

реабілітації. 

21. Основні реабілітаційно-оздоровчі заклади. Поняття «санаторій», 

«курорт». Основні профілі санаторіїв. Класифікація курортів.  

22. Показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування та 

реабілітації.  

23. Сучасне тлумачення термінів «абілітація», «соціальна реабілітація», 

«соціальна допомога», «професійна реабілітація», «трудова реабілітація», 

«професійна адаптація», «робоче місце інваліда»,  «спеціальне робоче місце 

інваліда».  



24. Характеристика професійної адаптації, реадаптації, перекваліфікації.   

25. Класифікація та характеристика основних засобів фізичної 

реабілітації 

26. Особливості та переваги ЛФК  в порівнянні з іншими засоби фізичної 

реабілітації.  

27. Дидактичні принципи ЛФК.  

28. Завдання ЛФК в комплексному лікуванні та реабілітації. 

29.  Показання та протипоказання до застосування ЛФК.  

30. Механізм лікувальної дії фізичних вправ.  

31. Загальні вимоги до методики проведення занять з ЛФК.  

32. Дозування фізичного навантаження.  

33. Класифікація та характеристика засобів ЛФК 

34. Різновиди фізичних вправ. Класифікація гімнастичних вправ за 

анатомічною ознакою, характером м’язового скорочення, характером вправ,  

тощо.  

35. Особливості дихальних вправ: динамічних, статичних, дренажних.   

36. Спортивно-прикладні вправи в системі фізичної реабілітації. 

37.  Ігри в ЛФК: малорухливі, рухливі, спортивні, ті, що проводяться на 

місці. 

38. Класифікація та характеристика форм ЛФК. 

39. Особливості проведення індивідуальних, малогрупових, групових та 

самостійних занять лікувальною гімнастикою.  

40. Характеристика позитивної реакції на фізичне навантаження, основні 

ознаки невідповідності фізичного навантаження, поняття про толерантність 

та поріг толерантнності до фізичного навантаження.  

41. Сутність лікувального масажу, характеристика основних прийомів 

масажу.  

42. Характеристика систем масажу, форм масажу, методів масажу. 

43. Вплив масажу на системи організму: на ЦНС, шкіру, м’язову систему, 

зв’язково-суглобовий апарат, кровоносну і лімфатичну систему, на дихальну 

систему та обмін речовин.  

44. Основні напрямки масажних рухів, умови проведення масажу.   

45. Основні показання та протипоказання до лікувального масажу. 

46. Основи фізіотерапії. Класифікація фізичних чинників лікування та 

реабілітації.  

47. Принципи фізіотерапії. Загальні та специфічні протипоказання до 

фізіотерапевтичних процедур.  

48. Механотерапія  в системі фізичної реабілітації: особливості 

механотерапії, мета. 

49.  Типи апаратів для проведення механотерапії.  

50. Спеціальні покази та протипоказання  до механотерапії.  

51. Покази та протипоказання до механотерапії загальної дії.  

52. Правила поєднання засобів фізичної реабілітації.  

53. Оцінка ефективності реабілітації  



54. Характеристика основних видів контролю: експрес-контроль, 

поточний контроль, етапний контроль.  

55. Види відновлення працездатності хворих і інвалідів. 

56. Етичний кодекс фахівця з фізичної реабілітації.  

57. Права пацієнта. Конфіденційність, її збереження та порушення. 

Збереження лікарської таємниці.  

58. Правила спілкування з пацієнтом. Особистісна реакція на 

патологічний стан.  

59. Вербальне спілкування. Невербальне спілкування. Фактори, що 

перешкоджають спілкуванню.  

60. Принцип колегіальності у медичному колективі. 

 

 

Основи медичних знань, професійна етика та деонтологія 

1. Значення медицини для людства та її місце серед інших наук. 

2. Історичний розвиток медицини. 

3. Видатні вчені-медики нашого часу. 

4. Місця пальпації лімфатичних вузлів. 

5. Методика опитування хворого. 

6. Поняття про здоров'я і хворобу. 

7. Значення екзогенних та ендогенних факторів у виникненні і розвитку 

захворювання. 

8. Профілактична медицина. Індивідуальне і суспільне здоров'я. 

9. Методи клінічного обстеження хворого. 

10. Лабораторні та інструментальні методи дослідження. 

11. Основні принципи загального огляду хворого. 

12. Суб'єктивне обстеження хворого. 

13. Скарги хворого. 

14. Анамнез життя та хвороби хворого.  

15. Об'єктивне обстеження хворих. 

16. Методи пальпації. 

17. Перкусія. Види перкусії. 

18. Аускультація. Інтерпретація отриманих даних. 

19. Що таке діагноз? Визначення, види діагнозу. 

20. Методи обстеження дихальної системи. 

21. Методи клінічного обстеження хворих із патологією органів дихання. 

22. Інструментальні та лабораторні методи дослідження  органів дихання. 

23. Основні клінічні синдроми захворювань дихальної системи. 

24. Аускультація, перкусія при захворюваннях органів дихання. 

25. Методика накладання компресів, гірчичників, лікування банок. 

26. Методика вимірювання температури тіла людини. 

27. Синдром бронхо- та ларингоспазму. 

28. Методи обстеження травної системи. 

29. Захворювання органів кровообігу. 

30. Групи ризику захворювань серцево-судинної системи. 



31. Методи клінічного обстеження хворих із серцево-судинною 

патологією. 

32. Інструментальні та лабораторні методи дослідження кардіологічних 

хворих. 

33. Основні клінічні синдроми серцево-судинної патології. 

34. Вимірювання пульсу та артеріального тиску. 

35. Синдром серцевої недостатності.  

36. Синдром судинної недостатності.  

37. Синдром артеріальної гіпертензії.  

38. Синдром артеріальної гіпотензії. 

39. Основні симптоми захворювань сечовидільної системи. 

40. Роль екзогенних та ендогенних факторів у розвитку захворювань 

шлунково-кишкового тракту. 

41. Методи клінічного обстеження хворих із патологією шлунково-

кишкового тракту. 

42. Інструментальні та лабораторні методи дослідження  шлунково-

кишкового тракту. 

43. Основні клінічні синдроми захворювань шлунково-кишкового тракту. 

44. Загальна реакція організму на травму. 

45. Загальне поняття про травму та травматичну хворобу. 

46. Види травм. Клініка, діагностика.  

47. Особливості обстеження потерпілого із травмою. 

48. Перша допомога при забоях , розтягненнях, вивихах. 

49. Переломи, класифікація переломів. 

50. Клінічна картина при переломах. 

51. Перша допомога при переломах. 

52. Порушення постави, та фактори, що впливають на порушення постави. 

53. Методи зупинки зовнішньої кровотечі. 

54. Охарактеризувати види кровотеч. 

55. Правила накладання кровоспинного джгута, можливі помилки. 

56. Поняття – інфекція, інфекційна хвороба, інфекційний процес. 

57. Роль мікроорганізму у виникненні й розвитку інфекційного процесу. 

58. Роль макроорганізму у виникненні й розвитку інфекційного процесу. 

59. Вплив зовнішнього середовища на виникнення і розвиток інфекційного 

процесу. 

60. Форми прояву інфекції. 

61. Основні періоди інфекційного процесу. 

62. Шляхи і способи проникнення мікробів в організм. 

63. Основні риси інфекційних хвороб. 

64. Розкрити зміст понять – спорадичні випадки, епідемія, пандемія. 

65. Гострі отруєння. Перша допомога. 

66. Алергічні реакції. 

67. Утоплення. Перша допомога. 

68. Тепловий та сонячний удар. Перша допомога. 

69. Електротравма. Перша допомога. 



70. Серцево-легенева реанімація, основні методи та техніка проведення. 

 

 

Анатомія та фізіологія людини (за професійним спрямуванням) 

1. Поняття про рефлекс. Рефлекторна дуга, її складові.  

2. Лейкоцити, їх структура, класифікація та функції. 

3. Анатомічна будова спинного мозку. Розташування сірої та білої 

речовини в спинному мозку. 

4. Структура нефрону. Стадії сечоутворення. 

5. Структура і функції плазматичної мембрани. 

6. Будова шлунку, його основні функції. Шлункові залози. 

7. Базальні ганглії, їх розташування,анатомічна будова, основні функції. 

8. Вплив симпатичної системи на серце. 

9. Гіпоталамо-гіпофізарна система, її анатомічна будова та функції. 

10. Вплив парасимпатичної системи на серце. 

11. Механізм скорочення скелетних м’язів. 

12. Травлення в ротовій порожнині.  

13. Будова синапса. Механізм передачі збудження через синапс. 

14. Групи крові по системі АВО. 

15. Регуляція рівня кальцію в крові. Гормони, що впливають на рівень 

кальцію. 

16. Поняття про основний обмін. Вимоги для його вимірювання. 

17. Потенціал дії. Визначення, фази, механізм формування. 

18. Температура тіла. Основні шляхи тепловіддачі. 

19. Сумація скорочень м’язів. Тетанус, його види. 

20. Слинні залози. Слина, її склад. Регуляція слиновиділення. 

21. Види транспорту через плазматичну мембрану. 

22. Дихальний цикл. Механізм вдиху. 

23. Соматотропний гормон. Його ефекти, механізми регуляції виділення. 

Патології, які виникають при гіпо – і гіперфункції СТГ. 

24. Реабсорбція в нефроні. Поняття про порогові та безпорогові речовини. 

25. Структура та функції довгастого мозку. 

26. Загальний план будови дихальної системи. Функції верхніх дихальних 

шляхів. 

27. Структура та функції середнього мозку. 

28. Депрессорний рефлекс. Його основні механізми. 

29. Структура та функції гіпоталамуса. 

30. Транспорт кисню кров’ю. Крива дисоціації оксигемоглобіну. 

31. Будова суглоба. Основні та додаткові структури. Осі руху. 

32. Пресорний рефлекс, його механізми. 

33. Анатомічна структура хребта. Хребець, його основні частини. 

34. Транспорт вуглекислого газу кров’ю. 

35. Будова та класифікація кісток. 

36. Загальний пан будови лімфатичної системи. Лімфатичні вузли, їх 

будова та функції. 



37. Будова м’язу. Основні функції м’язів. 

38. Шлунковий сік, його основні компоненти. Механізм регуляції його 

виділення. 

39. Жовч, її склад та функції. 

40. У хворого відсутній зіничний рефлекс. На якому рівні уражений 

головний мозок? 

 

Преформовані фізичні чинники 

1. Вимоги до кабінету фізіотерапії. 

2. Техніка безпеки під час роботи у фізкабінеті. 

3. Обов’язки медичної сестри фізкабінету. 

4. Види струмів, які застосовуються для електролікування. 

5. Вид струму, що їх використовують для електрофорезу й гальванізації. 

6. Апарати для гальванізації, вимоги до гідрофільних прокладок і 

електродів для гальванізації. 

7. Методики проведення гальванізації. 

8. Розрахунок величини струму під час проведення гальванізації. 

9. Що необхідно враховувати під час проведення електрофорезу? 

10. Розрахунок витрати лікарської речовини під час проведення 

електрофорезу. 

11. Види гідрофільних прокладок. 

12. Ускладнення, що виникають під час гальванізації та електрофорезу, 

причини ускладнень, допомога. 

13. Показання і протипоказання до гальванізації і електрофорезу. 

14. Особливості проведення гальванізації та електрофорезу в дітей. 

15. Правило полярності при електрофорезі. 

16. Характеристика імпульсних струмів низької частоти, низької напруги. 

Види імпульсних струмів. 

17. Вид імпульсного струму, що застосовується для електросну. 

Фізіологічна дія його на організм. 

18. Особливості будови електродів для електросну. Методика проведення 

електросну. 

19. Вимоги до кабінету електросну. 

20. Показання і протипоказання до електросну. 

21. Електродіагностика та електростимуляція. Апарати для 

електростимуляції. 

22. Види електродів, що застосовуються для електростимуляції. Ділянки 

розміщення електродів для електростимуляції. 

23. Методика проведення електростимуляції. 

24. Діадинамічні струми, характеристика струмів та їх модуляцій. 

25. Види електродів, що застосовуються для діадинамотерапії, апарати для 

ДД-терапії. 

26. Методика проведення діадинамотерапії, дозування величини струму. 

27. Показання і протипоказання до проведення ДД-терапії. 

28. Фізіологічна й лікувальна дія діадинамічних струмів. 



29. Синусоїдні імпульсні струми, їх особливості. 

30. Апарати для ампліпульстерапії, електроди, методики розміщення 

електродів. 

31. Методика проведення ампліпульстерапії, дозування. 

32. Апарати для франклінізації. Техніка і методика проведення процедури. 

33. Механізм дії індуктотермії. 

34. Техніка безпеки при індуктотермії. 

35. Методики проведення індуктотермії індуктором-диском та індуктором-

кабелем. 

36. Дозування при індуктотермії, дози, особливості проведення 

індуктотермії дітям. 

37. Показання і протипоказання до індуктотермії. 

38. Механізм дії струмів д’Арсонваля. Характеристика струмів. 

39. Апарати для дарсонвалізації, особливості будови електродів для 

дарсонвалізації. Оброблення електродів. 

40. Метод лікування ультратонтерапія. Характеристика струмів. 

41. Методики проведення дарсонвалізації, дозування. 

42. Показання і протипоказання до проведення дарсонвалізації. 

43. Лікувальний чинник у методі УВЧ-терапії. Апарати УВЧ — портативні 

і стаціонарні. Конденсаторні пластини. 

44. Фізіологічна і лікувальна дія УВЧ-терапії. 

45. Повітряний зазор, його значення, дотримання повітряного зазору у 

випадку лікування дітей. 

46. Дози УВЧ-терапії. 

47. Особливості проведення УВЧ дітям. 

48. Показання і протипоказання до проведення УВЧ. 

49. Апарати мікрохвильової терапії. 

50. Заходи охорони праці під час роботи з апаратами мікрохвильової 

терапії. 

51. Методики проведення мікрохвильової терапії, дозування. 

52. Показання і протипоказання до мікрохвильової терапії. 

53. Фізична характеристика ультразвуку, механізм терапевтичної дії. 

54. Апарати стаціонарні і портативні, випромінювачі-вібратори. 

55. Методики визначення наявності ультразвукових коливань у 

випромінювачі. 

56. Методики проведення ультразвукової терапії, дозування. 

57. Лікарський електрофонофорез. 

58. Показання і протипоказання для проведення ультразвукової терапії. 

59. Інгаляційна терапія. Аерозольтерапія, лікарські суміші, що 

застосовуються для інгаляцій. 

60. Світлолікування. Оптичне випромінювання. 

61. Фізіологічна дія інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового 

випромінювання. 

62. Біологічна доза, її визначення. 

63. Схеми загального ультрафіолетового опромінювання. 



64. Ускладнення, що виникають при УФ опромінюванні, причини їх. 

65. Варіанти місцевого опромінювання. 

66. Класифікація водолікувальних процедур. 

67. Класифікація ванн за складом, температурою, тривалістю. 

68. Класифікація душів за тиском, температурою, формою струменя. 

69. Класифікація лікувальних грязей. 

70. Зберігання, регенерація, нагрівання лікувальних грязей. 

71. Механізм дії парафіно- та озокеритолікування. 

72. Методики лікування глиною, піском. 

73. Методики парафіно- та озокеритолікування. 

74. Визначення курорту, санаторію. їх класифікація. 

75. Принципи лікування на курортах, показання і протипоказання. 

 

Терапевтичні вправи 

1. Історія застосування фізичних вправ у Стародавньому Китаї та Індії. 

2. Розвиток лікувальної гімнастики у Стародавній Греції та Римі. 

3. Вплив фізичних вправ на здоров'я людини у розумінні лікаря і 

філософа Сходу Абу-Алі Ібн Сіна (Авіцена). 

4. Правила становленням шведської системи лікарської гімнастики П. 

Лінга. 

5. П.Ф. Лесгафт як засновник наукової системи фізичного виховання та 

динамічної анатомії. 

6. Петербурзький інститут підвищення кваліфікації лікарів. 

7. Введення у науку терміна «лікувальна фізична культура». 

8. Загальна характеристика термінів «фізична реабілітація» та 

«лікувальна фізична культура». 

9. Механізми лікувальної дії фізичних вправ на організм хворого. 

10. Засоби лікувальної фізичної культури. 

11. Класифікації гімнастичних вправ. 

12. Ранкова гігієнічна гімнастика.  

13. Лікувальна гімнастика.  

14. Самостійні заняття.  

15. Лікувальна ходьба. Теренкур. 

16. Спортивні вправи та ігри. 

17. Періоди застосування ЛФК. 

18. Загальна характеристика гідрокінезитерапії. 

19. Гімнастичні вправи у воді. 

20. Вертикальне витягнення хребта у воді. 

21. Горизонтальне витягнення хребта у воді. 

22. Витягнення хребта у ванні шляхом провисання тулуба у воді. 

23. Витягнення кінцівок у воді. 

24. Правила проведення купання та плавання.  

25. Основні методичні вимоги застосування терапевтичних вправ. 

26. Використання терапевтичних вправ під час різних рухових режимів. 



27. Ефективність застосування терапевтичних вправ. 

28. Правила визначення толерантності до фізичних навантажень. 

29. Методика поєднання терапевтичних вправ з іншими засобами 

фізичної реабілітації. 

30. Методика поєднання масажу з іншими засобами фізичної реабілітації. 

31. Методика поєднання фізіотерапії, працетерапії та механотерапії. 

32. Протипоказання до виконання фізичних вправ при різних 

захворюваннях. 

33. Принципи застосування ЛФК. 

34. Вимоги до проведення лікувальної гімнастики на різних етапах 

лікування. 

35. Вимоги до проведення ранкової гігієнічної гімнастики. 

36. Основні критерії початку застосування фізичних вправ. 

37. Правила визначення величини тренувальних навантажень. 

38. Правила ходьби та інших аеробних навантажень. 

39. Методика проведення лікувальної гімнастики. 

40. Показання та протипоказання до проведення ЛФК при гіпертонії. 

41. Завдання ЛФК при гіпертонічній хворобі. 

42. Методика використання гімнастичних вправ та масажу. 

43. Методика проведення лікувальної гімнастики. 

44. Рекомендовані терапевтичні вправи при гіпотонії. 

45. Показання та протипоказання при гіпотонії. 

46. Завдання ЛФК при гіпотонічній хворобі. 

47. Правила виконання терапевтичних вправ у різних лікарняних режимах. 

48. Рекомендовані форми ЛФК при гіпотонії. 

49. Різновиди дихальних вправ при захворюваннях дихальної системи. 

50. Дренажні положення та дренажні вправи. 

51. Терапевтичні вправи при ураженні правої та лівої легень. 

52. Основні завдання ЛФК при захворюваннях органів травлення. 

53. Методика виконання терапевтичних вправ при хронічному гастриті.  

54. Методика виконання терапевтичних вправ при виразковій хворобі.  

55. Методика виконання терапевтичних вправ при хронічному 

холециститі. 

56. Методика виконання терапевтичних вправ при дискинезіях 

жовчовивідних шляхів. 

57. Методика виконання терапевтичних вправ при ожирінні. 

58. Методика виконання терапевтичних вправ при цукровому діабеті. 

59. Методика виконання терапевтичних вправ при подагрі. 

 

 

Дефектологія 

1. Дати визначення поняття “аномальна дитина”. 

2. Визначення, предмет і основні задачі дефектології. 

3. Види дитячих аномалій, їх причини. 



4. Наведіть приклади первинного дефекту та вторинних відхилень при 

різних видах дитячих аномалій. 

5. Які ознаки аномального розвитку легше піддаються виправленню. 

Чому. 

6. Від чого залежить своєрідність розвитку аномальної дитини. 

7. Основні завдання дефектології. 

8. Розкрити зміст поняття ”компенсація”. Які фактори відіграють головну 

роль у розвитку компенсаторних процесів аномальної дитини. 

9. Обґрунтуйте необхідність корекційно-виховної роботи з аномальними 

дітьми та розкажіть про умови підвищення її ефективності. 

10. Роль слуху в розвитку дитини. 

11. До яких особливостей розвитку призводить порушення слухової 

функції. 

12. Дати класифікацію слухових порушень та назвіть їх причини. 

13. Порівняйте особливості розвитку глухої, пізноглухої та слабочуючої 

дитини. Назвіть загальні та відмінні риси розвитку цих категорій дітей. 

14. Що повинен знати вчитель початкових класів про дітей з різними 

вадами слуху, які навчаються в загальноосвітній школі. 

15. Як впливають глибокі порушення зору на особливості психічного 

розвитку дитини. 

16. За якими ознаками диференціюють дітей з дефектами  зорового 

аналізатора. 

17. Чим відрізняються картини розвитку сліпих і слабозорих дітей? Що 

спільного між ними. 

18. Розкажіть про шляхи соціальної адаптації дітей з порушенням зору. 

19. У чому полягає профілактика порушення зору в дітей у початковій 

школі? Заходи з охорони зору дітей у школі. 

20. Охарактеризуйте поняття мовного порушення. 

21. Які сторони мовного розвитку можуть бути порушені у дітей? 

Розкажіть про причини таких порушень. 

22. У чому полягає принцип системного підходу до мовних порушень. 

23. Обґрунтуйте вплив мовних порушень на хід розвитку дитини. 

24. Назвіть різні типи недорозвиненості мови. 

25. Назвіть основні види логопедичної допомоги. 

26. Дати визначення розумової відсталості. 

27. Чим відрізняється олігофренія від інших категорій розумової 

відсталості. 

28. Охарактеризуйте основні особливості психічного розвитку дітей-

олігофренів. 

29. Які ви знаєте форми олігофренії? Що спільного та які якісні  

відмінності між ними. 

30. Як поділяють олігофренів за глибиною інтелектуального дефекту.  

31. Чим відрізняється імбеціальність від ідіотії. 



32. Чому в дітей, у яких розумова відсталість виникла на більш пізніх 

етапах життя, інтелектуальний розвиток дещо вищий, ніж в олігофренів? 

Назвіть такі категорії розумової відсталості. 

33. На що принципово важливо звернути увагу в роботі з розумово 

відсталими дітьми з психічними захворюваннями , такими, як епілепсія, 

шизофренія тощо. 

34. Назвіть та обґрунтуйте основні вимоги до корекційної роботи з дітьми-

олігофренами. 

35. Наведіть приклади на кожен вид пізнавальних завдань, які 

використовують для корекції інтелектуального розвитку розумово відсталих 

дітей. 

36. Чому діти із затримкою психічного розвитку потребують спеціальних 

умов навчання. 

37. Назвіть основні причини затримки психічного розвитку дитини. 

38. Чим діти із затримкою психічного розвитку схожі, а чим принципово 

відрізняються від розумово відсталих. 

39. Дати психолого-педагогічне обґрунтування головних вимог до 

проведення навчальної та корекційно-виховної роботи з учнями із затримкою 

психічного розвитку. 

40. Назвіть причини сліпоглухонімоти. 

41. Які основні принципи системи навчання сліпоглухонімих розробленої 

І.П. Соколянським та О.І. Мещеряковим. 

42. Дати визначення складного (комбінованого) дефекту. 

43. У чому особливості розвитку й вивчення дітей з комплексними 

дефектами. 

44. Основні причини порушень опорно-рухового апарату у дітей. Як ці 

порушення відображаються на особливостях розвитку дитини. 

45. Охарактеризуйте головні напрями корекційно-виховної роботи при 

порушенні опорно-рухового апарату у дітей та вимоги до такої роботи. 

46. Особливості розвитку дітей з реактивними станами та конфліктними 

переживаннями? Назвіть причини цих станів. 

47. Наведіть приклади ситуацій із шкільного життя дитини, які можуть 

травмувати її психіку. 

48. Дати визначення психопатії, назвіть її основні ознаки. 

49. Назвіть причини розладів опорно-рухового апарату у дітей. 

50. Дати визначення ДЦП. 

51. Назвіть основні форми ДЦП. 

52. Ступені ДЦП. 

53. Де навчаються діти з порушеннями опорно-рухового апарату . 

54. Назвіть обов’язки, спільні для педагогів загальної та спеціальної шкіл, 

а також специфічні завдання дефектологів. 

 

Геронтологія 

1. Предмет та завдання геронтології. Зв’язок геронтології з іншими 

науками.  



2. Визначити тактичні і стратегічні завдання геронтології. 

3. Історія розвитку геронтології. 

4. Старіння і старість.  

5. Вікова періодизація 

6. Видова тривалість життя 

7. Тривалість життя чоловіків і жінок. 

8. Історія омолодження. 

9. Клітинні теорії старіння 

10. Системні теорії старіння. 

11. Зміни маси тіла при старінні 

12. Зміни функцій клітин при старіння 

13. Особливості імунітету при старінні. 

14. Функції крові при старінні. 

15. Загальні зміни серцево-судинної системи при старіння. 

16. Зміни функції білої крові при старінні. 

17. Особливості дихальної системи у престарілих.  

18. Функції шлунково-кишкового тракту.  

19. Ендокринні функції при старіння. 

20. Особливості теплового обміну в старості. 

21. Функції нирок при старінні. 

22.  Вікові зміни у жіночій статевій системі.  

23. Вікові зміни у чоловічій статевій системі. 

24. Зміни зовнішніх покривів. 

25. Зміни опорно-рухового апарату. 

26. Особливості слуху, нюху та дотику при старінні. 

27. Особливості зорової функції при старінні.  

28.  Особливості сенсорних систем при старінні. 

29. Функції нервової системи і психічна діяльність. 

30. Механізми нервової регуляції довільних рухів, пози і рівноваги при 

старінні. 

31. Раціональне харчування як запорука довголіття. 

32. Роль жирів для збереження молодості і здоров’я. 

33. Роль білків для збереження молодості і здоров’я. 

34. Роль вуглеводів для збереження молодості і здоров’я. 

35.  Значення вітамінів для збереження молодості і здоров’я. 

36. Значення вітаміну А для збереження молодості і здоров’я. 

37. Значення вітамінів В1 та В2 для збереження молодості і здоров’я. 

38. Значення вітамінів В3 та В5 для збереження молодості і здоров’я 

39.  Значення вітамінів В6 та В9 для збереження молодості і здоров’я. 

40. Значення вітаміну С для збереження молодості і здоров’я. 

41.  Значення вітаміну D для збереження молодості і здоров’я.  

42. Значення вітаміну Е для збереження молодості і здоров’я. 

43.  Роль солей калію та кальцію для збереження молодості і здоров’я. 

44. Значення солей магнію та заліза для збереження молодості і здоров’я 

45. Значення солей фосфору для збереження молодості і здоров’я. 



46. Значення ванадію, сірки та кухонної солі для збереження молодості і 

здоров’я. 

47. Значення міді, йоду та кремнію для збереження молодості і здоров’я. 

48.  Значення кобальту та цинку для збереження молодості і здоров’я.  

49. Рух як запорука довголіття. 

50. Стан психіки і здоров’я.   

51. Роль емоцій для збереження здоров’я. 

52. Геріатричні засоби (геропротектори). 

53. Роль антиретикулярної цитотоксичної сироватки Богомольця (АЦС) у 

збереженні молодості та здоров’я. 

54. Роль новокаїнотерапії у збереженні молодості та здоров’я 

 

Фізіологія спорту та рухової активності 

1. Фізіологія фізичних вправ, як навчальна та наукова дисципліна. 

2. Методи досліджень у фізіології фізичних вправ. 

3. Історія розвитку фізіології фізичних вправ 

4. Фізіологічна класифікація фізичних вправ (за характеристиками 

активності м’язів). 

5. Фізіологічна класифікація фізичних вправ (енергетична характеристика) 

6. Фізіологічна класифікація спортивних вправ. Стандартні (стереотипні) 

вправи. 

7. Фізіологічна класифікація фізичних вправ. Циклічні рухи. 

8. Фізіологічна класифікація фізичних вправ. Ациклічні рухи. 

9. Фізіологічна класифікація спортивних вправ (за навантаженням на 

енергетичні системи) 

10. Фізіологічна характеристика циклічних анаеробних вправ. 

11. Функціональна характеристика станів при спортивній діяльності. 

Стійкий стан. 

12. Фізіологічна характеристика аеробних циклічних вправ.  

13. Фізіологічна класифікація ациклічних вправ.  

14. Передстартовий стан. Розминка. 

15. Впрацьовування, "мертва точка", "друге дихання".  

16. Втома. Основні ознаки і механізми втоми. 

17. Особливості втоми при виконанні вправ різної потужності. 

18. Фізіологічні зміни в організмі при перетренуванні та перенапруженні. 

19. Відновлення функцій після фізичної роботи. 

20. Механізм відновлення, його фази. 

21. Адаптація серцево-судинної системи до фізичних навантажень. 

22. Кисневий борг і відновлення енергетичних запасів організму. 

23. Відновлення запасів кисню. 

24. Відновлення фосфогенів. 

25. Відновлення глікогену. 

26. Відновлення. Виведення молочної кислоти. 

27. Механізми втоми. Активний відпочинок. 

28. Характеристика засобів відновлення. 



29. Фізіологічні основи м'язової сили. 

30. Максимальна статична сила і довільна статична сила м’язів. Силовий 

дефіцит. 

31. Характеристика засобів відновлення. 

32. Зв’язок довільної сили і витривалості. 

33. Робоча гіпертрофія м’язів. Андрогени, їх вплив на гіпертрофію. 

34. Фізіологічні основи швидкісно-силових якостей (потужності). 

35. Силовий компонент потужності (динамічна сила). Вибухова сила. 

36. Швидкісний компонент потужності. 

37. Енергетична характеристика швидкісно-силових вправ.  

38. Аеробні можливості організму і витривалість. 

39. Система зовнішнього дихання і витривалість. 

40. Система крові і витривалість. 

41. Система кровообігу і витривалість. 

42. Особливості м’язового апарату при тренуванні витривалості. 

43. Умовно-рефлекторні механізми як фізіологічна основа формування 

рухових навичок. 

44. Сенсорні і виконавчі (оперантні) компоненти рухового навику. 

46 Значення раніше вироблених рухів для формування складних рухових 

актів. 

47 Динамічний стереотип і екстраполяція в спортивних рухових 

навичках. 

48. Стадії (фази) формування рухового навику та діяльність м’язів при 

його формуванні. 

49. Роль аферентації (зворотних зв’язків) в формуванні і збереженні 

рухового навику. 

50. Характеристика діяльності м’язів при формуванні рухового навику 

51. Інтеграція в центральній нервовій системі аферентних і інших 

факторів, що передують програмуванню руху. 

52. Програмування рухового акту з врахуванням стану виконавчих 

приладів. 

53. Стійкість рухової навички і тривалість її збереження. Рухова пам’ять. 

54. Фізіологічне обґрунтування принципів навчання спортивній техніці. 

55. Спортивна техніка і енергетична економність виконання фізичних 

вправ. 

56. Фізичні механізми терморегуляції в умовах підвищеної температури і 

вологості повітря. 

57. Теплова адаптація (акліматизація). 

58. Фізіологічні особливості спортивної діяльності в умовах пониженої 

температури повітря. 

60 Гострі фізіологічні наслідки пониженого атмосферного тиску. 

61. Гірська акліматизація (адаптація до висоти). 

62. Спортивна працездатність в умовах середньогір’я і після повернення на 

рівень моря. 



63. Фізіологічні наслідки підвищеного атмосферного тиску (виконання 

фізичних навантажень під водою). 

64. Зміна поясно-кліматичних умов та спортивна працездатність. 

65. Менструальний цикл і фізична працездатність. 

66. Роль ендокринної системи в адаптації до фізичних навантажень. 

67. Адаптація систем дихання і крові до фізичних навантажень. 

68. Специфічність тренувальних результатів при різних умовах 

зовнішнього середовища. 

69. Здатність до тренування і поворотність наслідків тренувань. 

70. Фізіологічні закономірності (принципи) занять спортом. Основні 

функціональні наслідки тренування. 

71. Діагностика тренованості. 

72. Специфічність адаптації в процесі тренування 

73. Дозування тренувальних навантажень. Інтенсивність, тривалість, 

частота і об'єм тренувальних навантажень. 

74. Функціональна характеристика спортсменів-школярів. 

75. Питний режим. 

76. Залежність функціональних можливостей організму жінок від 

розмірів тіла. 

77. Порогові тренувальні навантаження. 

78. Силові, швидкісно-силові та аеробні можливості організму жінок. 

79. Аеробна працездатність і витривалість жінок. 

80. Менструальний цикл і фізична працездатність. 

81. Зворотність тренувальних результатів. 

82. Особливості адаптації до фізичних навантажень. 

83. Індивідуальний розвиток і вікова періодизація. Біологічний вік. 

Акселерація. 

84. Вікові особливості фізіологічних функцій і систем у дітей шкільного 

віку.  

85. Вікові особливості розвитку опорно-рухового апарату і рухових 

якостей у дітей шкільного віку. 

86. Адаптація до фізичних навантажень різної відносної потужності. 

87. Специфічність тренувальних наслідків. 

88. Механічні чинники і енергетика плавання. 

89. Особливості максимального споживання кисню та киснево-

транспортної системи при плаванні. 

90. Особливості терморегуляції при плаванні. 

 

Технічні засоби реабілітації 

1. Системи ортезів на хребет. 

2. Системи ортезів на верхні кінцівки.  

3. Системи ортезів на нижні кінцівки. 

4. Системи протезів верхніх та нижніх кінцівок. 

5. Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух 

супроводжуючою особою. 



6. Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс. 

7. Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс..  

8. Система шифрування засобів для ходіння, керованих однією та обома 

рукою. 

9. Ходунки на колесах.. 

10.  Захисні засоби, що надягаються на тіло. 

11. Допоміжні засоби для особистої гігієни. 

12. Допоміжні засоби для прання, купання та прийняття душу. 

13. Допоміжні засоби для переміщення або переносу. 

14.  Особливості конструкції профілактора Євмінова. 

15. Програми реабілітації на профілакторі Євмінова відповідно до 

порушень опорно-рухового апарату. 

16. Поняття механотерапії. 

17. Показання та протипоказання до застосування механотерапії. 

18. Методика застосування механотерапії. Типи механотерапевтичних 

апаратів. 

19. Вправи на тренажерах. 

20. Історичні аспекти застосування апаратів блокового типу. 

21. Історичні аспекти застосування апаратів маятникового типу. 

22. Історичні аспекти застосування апаратів, що діють за принципом 

важеля. 

23. Характеристика тренажерів нового покоління. 

24. Технічні характеристики тренажерів нового покоління. 

25. Основні моделі тренажерів. 

26. Застосування кардіотренажерів у відновному лікуванні хворих та 

інвалідів. 

27. Застосування силових тренажерів у відновному лікуванні хворих та 

інвалідів. 

28. Показання та протипоказання до застосування тренажерів нового 

покоління у відновному лікуванні хворих та інвалідів. 

29.  Поняття працетерапії 

30. Показання та протипоказання до застосування працетерапії. 

31. Види працетерапії. 

32. Фізіологічний ефект застосування працетерапії. 

33. Облаштування кабінету працетерапії. 

34. Особливості дозування навантаження у використанні тренажерів при 

вадах та захворюваннях серцево-судинної та дихальної системи. 

35. Особливості дозування навантаження у використанні тренажерів при 

вадах та захворюваннях нервової системи та порушень шлункового-

кишкового тракту. 

36. Особливості дозування навантаження у використанні тренажерів при 

порушеннях та захворюваннях опорно-рухового апарату. 

37.  Особливості застосування тренажерів на амбулаторному етапі 

відновного лікування. 

38. Застосування тренажерів у домашніх умовах із супроводом методиста. 



39. Застосування тренажерів у домашніх умовах самостійно. 

40. Ендопротезуваня. Застосування протезів, створених на 3D-принтері. 

41. Закордонний досвід застосування технічних засобів реабілітації в 

умовах лікувального закладу, домашніх умовах та в закладах санаторно-

курортного типу. 

42. Медичний супровід та супровід інструкторів-методистів у процесі 

реабілітації хворих та інвалідів із застосуванням тренажерних пристроїв. 

43. Застосування реабілітаційних технічних засобів у закладах спортивно-

оздоровчого профілю державної форми власності. 

44. Застосування реабілітаційних технічних засобів у закладах спортивно-

оздоровчого профілю приватної форми власності. 

45. Забезпечення технічними засобами реабілітації окремих категорій 

населення в Україні. 

46. Забезпечення технічними засобами реабілітації окремих категорій 

населення в країнах Європи та Америки. 

47. На чому базується принцип дії апаратів механотерапії. 

48. Яких принципів дотримуються, застосовуючи механотерапію у 

відновному лікуванні? 

49. Тривалість утримання статичних положень на профілакторі Євмінова 

на перших заняттях. 

50. Ізотонічні тренажери для пасивних тренувань. 

51. Модель тренажера «Макс-81». 

52. Модель тренажера «Макс-85». 

53. Модель тренажера «Макс-88». 

54. Основні параметри, що характеризує роботу аеробних тренажерів. 

55. Роботизовані нижні кінцівки. 

56. Розробка протезу, що з’єднується напряму з тканинами організму. 

57. Обов’язкові умови для призначення беззамкового апарату. 

58. Спортивні інвалідні візки. Призначення. 

59. Універсальні інвалідні візки. Призначення. 

60. Посилені інвалідні візки. Призначення. 

61. Активні інвалідні візки. Призначення. 

62. Кімнатні інвалідні візки. Призначення. 

63. Розміщення устаткування кухні у квартирі для інвалідів-візочників. 

64. Ширина внутрішньоквартирних коридорів в житлових будинках при 

проектуванні для інвалідів-візочників. 

 

Медична та біологічна фізика 

1. Предмет і завдання біофізики. 

2. Біологічні і фізичні процеси і закономірності в живих системах. 

3. Методологічні питання біофізики. 

4. Історія розвитку біофізики. 

5. Місце біофізики в науковій картині світу. 

6. Термодинаміка рівноважних станів. 

7. Перший закон термодинаміки. Ентальпія. Закон Геса. 



8. Калориметрія. Другий закон термодинаміки. 

9. Термодинамічні потенціали. 

10. Зміна стандартної вільної енергії та константа рівноваги. 

Електрохімічний потенціал. 

11. Термодинаміка незворотних процесів. Зміна ентропії у відкритих 

системах. 

12. Швидкість ентропії та дисипативна функція. 

13. Теорема Пригожина. Стійкість стаціонарного стану. 

14. Нелінійна термодинаміка. 

15. Структура і функціонування біологічних мембран 

16. Мембрана як універсальний компонент біологічних систем. 

17. Розвиток уявлень про структурну організацію мембран. 

18. Характеристика мембранних білків. 

19. Характеристика мембранних ліпідів. 

20. Динаміка структурних елементів мембрани. 

21. Білок-ліпідні взаємодії. Вода як складовий елемент біомембран. 

22. Модельні мембранні системи. Моношар на межі розділу фаз. Бішарові 

мембрани. 

23. Фізико-хімічні механізми стабілізації мембран. 

24. Особливості фазових переходів в мембранних системах. 

25. Обертальна і трансляційна рухливість фосфоліпідів, фліп-флоп 

переходи. Рухливість мембранних білків. 

26. Вплив зовнішніх (екологічних) факторів на структурно-функціональні 

характеристики біомембран. 

27. Поверхневий заряд мембранних систем; походження 

електрокінетичного потенціалу. 

28. Явище поляризації в мембранах. 

29. Дисперсія електропровідності, ємності, діелектричної проникності. 

30. Залежність діелектричних втрат від частоти. 

31. Особливості структури живих клітин і тканин, що лежать в основі їх 

електричних властивостей. 

32. Пасивний і активний транспорт речовин через біомембрани. 

33. Фізичні основи гемодинаміки. 

34. Рівняння нерозривного потоку. 

35. Види тисків. Рівняння Бернуллі. 

36. Робота з подолання сил внутрішнього тертя потоку рідини. 

37. Рівняння Ньютона для в’язкої рідини. 

38. Число Рейнольдса. Закон Гагена Пуазейля. 

39. Фізичні властивості крові. Щільність і відносна в’язкість крові. 

40. Рух еритроцитів в судинній системі. 

41. Швидкість осідання еритроцитів. 

42. Серце як механічна система. Фази скорочення серця.  

43. Систолічний об’єм. Робота серця. 

44. Розрахунок роботи серця при навантаженні.  

45. Біофізичні закономірності руху крові в серцево-судинній системі. 



46. Пульсова хвиля. 

47. Тиск крові в судинній системі людини. 

48. Методи вимірювання тиску крові. 

49. Електричний диполь. Струмовий диполь. 

50. Фізичні основи електрокардіографії. 

51. Вплив постійного електричного струму на біологічні тканини. 

52. Вплив змінного струму на біологічні тканини. 

53. Магнітні властивості біологічних тканин. 

54. Механізми впливу змінного електричного і магнітного поля 

надвисокої частоти на біологічні обєкти. 

55. Ультразвук. Інфразвук. Вібрації. 

56. Радіоактивність. Основні види радіоактивного розпаду. 

57. Основний закон радіоактивного розпаду. 

58. Дозиметрія йонізуючого випромінювання. 

59. Біологічна дія йонізуючого випромінювання. 

60. Звук. Фізичні характеристика звуку. 

61. Звукові методи дослідження в медицині. 

62. Недоліки оптичної системи ока. 

63. Кодування інформації в слуховому аналізаторі. 

64. Молекулярний механізм зору. 

65. Особливості моделювання фармакокінетичних процесів. 

66. Біофізичні особливості відчуття смаку, нюху та дотику. 

67. Спектроскопія у видимій та ультрафіолетовій областях. 

68. Рентгеноструктурний аналіз. 

69. Термічний аналіз. Рефрактометрія. 

70. Хроматографія. 

71. Поляриметрія. 

72. Мас-спектроскопія. 

73. Фізичні методи у виробництві лікарських засобів. 

74. Визначення метрології як науки. Завдання метрології. Вимірювання 

фізичної величини. 

 

Біологічна та медична хімія 

1. Історія розвитку біохімії. 

2. Методи дослідження в біохімії. 

3. Клітина. Клітинні структури та їх роль в обміні речовин. 

4. Катаболічні й анаболічні шляхи перетворення  біоорганічних молекул: 

загальні риси та розбіжності. 

5. Регуляція та енергетика клітинного метаболізму. 

6. Активна реакція середовища. 

7. Водневий показник. 

8. Буферні системи. 

9. Компоненти нормального харчування людини. 

10. Потреби організму людини в поживних сполуках. 



11. Вітаміни як компоненти харчування людини; хвороби вітамінної 

недостатності. 

12. Коферментні вітаміни. Аскорбінова кислота та біофлавоноїди. 

13. Жиророзчинні вітаміни. 

14. Механізми перетворення поживних речовин у травному тракті. 

15. Біоантиоксиданти. 

16. Біологічні функції білків і пептидів. 

17. Будова й амінокислотний склад білків і пептидів. 

18. Рівні структурної організації білкових молекул. 

19. Фізико-хімічні властивості білків. 

20. Перетворення білків у травній системі людини. 

21. Методи виділення та аналізу білків і пептидів. 

22. Генетичний код та його властивості. 

23. Рибосомальна білоксинтезуюча система. 

24. Етапи та механізми трансляції. 

25. Антибіотики – інгібітори трансляції. 

26. Загальна характеристика ліпідів. Структура і функції ліпідів. 

Біологічні мембрани. 

27. Гормони та біорегулятори: визначення, класифікація. 

28. Молекулярно-клітинні механізми дії пептидних гормонів та біогенних 

амінів. 

29. Молекулярно-клітинні механізми дії стероїдних та тиреоїдних 

гормонів. 

30. Гіпоталамо-гіпофізарна система. 

31. Гормони підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту. 

32. Тиреоїдні гормони. 

33. Катехоламіни та інші біогенні аміни. 

34. Загальна характеристика стероїдних гормонів. 

35. Стероїдні гормони кори наднирникових залоз. 

36. Гормони – регулятори гомеостазу кальцію. 

37. Біохімічний склад крові в нормі та патології. 

38. Дихальна функція еритроцитів. Біохімія та патобіохімія гемоглобіну. 

39. Функціональні та біохімічні властивості системи гемостазу. 

40. Кислотно-основний стан. Буферні системи крові. 

41. Згортальна система крові: компоненти, механізми активації. 

42. Будова і функція різних типів м’язових волокон. 

43. Біоенергетика м’язової діяльності. 

44. Обмін жовчних пігментів. Біохімія жовтяниць. 

45. Мікросомальне окислення. 

46. Структурно-функціональна організація печінки. Біохімічні функції 

гепатоцитів. 

47. Біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів. 

48. Біохімічна характеристика методів тренування, що направлені 

переважно на розвиток максимально м’язової сили, м’язової маси і 

швидкісних якостей спортсменів. 



49. Витривалість. Біохімічні передумови специфічності прояву 

витривалості. 

50. Поняття про алактатні, гліколітичні і аеробні компоненти 

витривалості. 

51. Біохімічне обгрунтування методів тренування, направленні на 

удосконалення алактатного, гліколітичного і аеробного компонента 

витривалості. 

52. Біохімічні і структурні фактори, що визначають прояв м’язової сили і 

швидкісних якостей. 

 

 

Класичний масаж 

1. Дати коротку історію виникнення масажу. 

2. Обґрунтувати вплив масажу на кровоносну і лімфатичну системи. 

3. Описати техніку виконання масажу при гіпотонії. 

4. Назвати спеціальні апарати, які застосовуються у масажі. 

5. Обґрунтувати значення масажу для практичної медицини. 

6. Описати техніку виконання масажу при інфаркті міокарда. 

7. Пояснити вплив масажу на обмін речовин. 

8. Назвати послідовність техніки виконання масажу грудей. 

9. Описати техніку виконання масажу при гіпертонії. 

10. Назвати правила і гігієнічні основи масажу. 

11. Дати характеристику основних прийомів масажу. 

12. Описати техніку виконання пасивних рухів у масажі. 

13. Дати визначення поняттю масаж. 

14. Пояснити методику виконання масажу при захворюваннях і травмах 

хребта 

15. Описати техніку виконання масажу при захворюваннях периферійний 

судин. 

16. Назвати показання до застосування підводного масажу. 

17. Обґрунтувати поєднання процедур масажу з фізіотерапевтичними 

процедурами. 

18. Описати техніку виконання самомасажу верхніх кінцівок. 

19. Дати класифікацію масажу. 

20. Обґрунтувати застосування масажу і ЛФК в комплексному лікуванні 

захворювань. 

21. Описати техніку виконання масажу голови. 

22. Визначити вимоги до хворого при наданні процедур гігієнічного 

масажу. 

23. Обґрунтувати механізми дії масажу на організм людини. 

24. Описати техніку виконання самомасажу нижніх кінцівок. 

25. Назвати види апаратного масажу. 

26. Пояснити значення масажу в дитячій практиці. 

27. Описати техніку виконання масажу при гематомах, забоях. 

28. Дати визначення самомасажу і визначити його завдання. 



29. Назвати вимоги до обладнання робочого місця і масажного кабінету. 

30. Описати техніку виконання масажу при захворюванні органів дихання.  

31. Назвати види точкового масажу. 

32. Обґрунтувати показання і протипоказання до застосування масажу. 

33. Описати техніку виконання масажу при захворюванні органів 

травлення.  

34. Визначити вплив масажу на м’язову систему. 

35. Дати характеристику масажного руху "розминання". 

36. Описати техніку виконання самомасажу для профілактики 

плоскостопості.  

37. Визначити місце гігієнічного масажу серед інших видів масажу. 

38. Обґрунтувати дію масажу на суглоби та сухожилки. 

39. Описати техніку виконання самомасажу комірцевої зони. 

40. Дати визначення “східний масаж”. 

41. Назвати основні і допоміжні прийоми масажу. 

42. Описати техніку виконання самомасажу обличчя. 

43. Обґрунтувати застосування гігієнічного масажу у комплексі з водними 

процедурами. 

44. Дати пояснення про одиниці масажу в загальному масажі. 

45. Пояснити техніку виконання масажу верхніх кінцівок. 

46. Перерахувати процедури душу Шарко. 

47. Назвати види ручної вібрації. 

48. Описати техніку виконання самомасажу живота. 

49. Пояснити дію гігієнічного масажу у продовж дня. 

50. Дати характеристику масажного руху "погладжування". 

51. Описати техніку виконання масажних рухів з урахуванням 

лімфатичних вузлів. 

52. Опишіть види гігієнічного масажу і визначте їх завдання. 

53. Пояснити дію масажу на нервову систему. 

54. Описати техніку виконання релаксаційного масажу. 

55. Дати характеристику масажного руху "розтирання". 

56. Вказати температурні режими ванн при проведенні самомасажу. 

57. Описати техніку виконання масажу спини. 

58. Перерахувати види ванн у гідро процедурах. 

59. Визначити задачі самомасажу у лазні. 

60. Описати техніку виконання масажу гомілковостопного суглоба. 

61. Обґрунтувати значення процедурності у масажі. 

62. Пояснити дію глибокого розминання на організм людини. 

63. Описати техніку виконання масажу міжреберних м’язів. 

64. Визначити курс масажу, тривалість окремих процедур. 

65. Назвати прийоми масажу при завершенні процедури. 

66. Описати техніку виконання масажу сідниць. 

67. Назвати показання до застосування апаратного масажу. 

68. Вказати послідовність виконання масажу волосистої частини голови. 



69. Описати техніку виконання пасивних рухів у поперековій зоні. 

Обґрунтувати фізіологічний вплив вібрації на організм людини. 

70. Назвати прийоми масажу та їх послідовність. 

71. Описати техніку виконання ударних прийомів з обтяженням 

захворюванні органів дихання. 

72. Назвати допоміжні прийоми, які застосовують у масажі. 

73. Вказати послідовність виконання прийомів масажу під час процедури. 

74. Описати техніку виконання масажу трапецієподібного та широких 

м’язів спини. 

 

 

Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх 

органів 

1. Гіподинамія як фактор ризику виникнення та прогресування 

захворювань. 

2. Метаболічні аспекти рухової активності. 

3. Респіраторні ефекти рухової активності. 

4. Періоди застосування реабілітації та рухові режими.  

5. Види контролю ефективності реабілітації. 

6. Засоби та форми лікувальної фізкультури. 

7. Протипокази до проведення фізичних тренувань. 

8. Спостереження за пацієнтом під час проведення ЛФК. 

9. Методи об′єктивізації функціонального стану окремих систем 

організму (дихальної, серцево – судинної, опорно – рухової). 

10. Інструментальні методи контролю стану пацієнтів під час фізичних 

тренувань.  

11. Фізіологічна крива навантаження, її інтерпретація. 

12. Тести толерантності до фізнавантажень, їх класифікація та 

характеристика. 

13. Поняття про ЧСС порогову, тренуючу, хронотропоний резерв. 

14. Невідкладна долікарська допомога при ускладненнях під час 

проведення фізичних тренувань. 

15. Класифікація захворювань органів дихання. Поняття про дихальну 

недостатність, методи її верифікації, диференціація ЛФК в залежності від 

ДН. 

16. Фактори, що викликають зниження толерантності до фізнавантажень у 

пульмонологічних пацієнтів. 

17. Спостереження за пацієнтом пульмонологічного профілю під час 

фізичних тренувань. Критерії ефективності реабілітації.  

18. Протипокази до проведення фізичних тренувань при захворюваннях 

органів дихання, нерекомендовані форми ЛФК. 

19. Специфічні пульмонологічні ускладнення: кровохаркання, 

пневмоторакс, дихальна недостатність, хронічне легеневе серце. Тактика 

фізичного терапевта. 

20. Завдання ЛФК при обструктивних захворюваннях легень. 



21. Підбір спеціальних вправ при  обструктивних захворюваннях легень. 

22. Завдання ЛФК при рестриктивних захворюваннях легень.  

23. Підбір спеціальних вправ при  рестриктивних захворюваннях легень. 

24. Хронічне обструктивне захворювання легень: етіологія, патогенез, 

класифікація, діагностичні заходи, функціональні проблеми.  

25. Хронічне обструктивне захворювання легень: особливості 

немедикаментозної реабілітації. 

26. Бронхіальна астма: етіологія, патогенез, класифікація, діагностичні 

заходи, функціональні проблеми.  

27. Бронхіальна астма: особливості немедикаментозної реабілітації. 

28. Пневмонія: етіологія, патогенез, класифікація, діагностичні заходи, 

функціональні проблеми. 

29. Пневмонія: особливості немедикаментозної реабілітації. 

30. Туберкульоз легень: поняття про захворювання, особливості 

немедикаментозної реабілітації. 

31. Поняття про функціональну неспроможність суглобів. Гоніометрія. 

Інструментальні методи обстеження артрологічних пацієнтів. 

32. Первинний деформуючий остеоартроз: етіологія, патогенез, 

класифікація, діагностичні заходи, функціональні проблеми. 

33. Первинний деформуючий остеоартроз: покази та протипокази до ЛФК, 

розвантажувальні положення, загальні принципи фізичної терапії. 

34. Первинний деформуючий остеоартроз: спеціальні вправи.  

35.  Поняття про сполучнотканинні дисплазії (хвороба Елерса – Данлоса, 

синдром Марфана та інші). Функціональні проблеми, особливості фізичної 

терапії. 

36. Остеопороз: етіологія, патогенез, ускладнення, діагностичні заходи, 

функціональні проблеми. 

37. Остеопороз: особливості проведення фізичних тренувань. 

38. Біль в спині. Класифікація її причин. Поняття про міофасціальні 

больові синдроми. Режим рухової активності при болях в спині. 

39. Біль в спині: причини, загрозливі симптоми, протипокази до 

проведення фізичних тренувань. 

40. Остеохондроз: поняття про захворювання, діагностичні заходи, 

функціональні проблеми, протипокази до ЛФК. 

41. Остеохондроз: особливості фізичної терапії. 

42. Плоскостопість: поняття про захворювання, діагностичні заходи, 

функціональні проблеми, ускладнення. 

43. Плоскостопість: особливості фізичної терапії. 

44. Сколіоз: етіологія, патогенез, класифікація, діагностичні заходи, 

функціональні проблеми. 

45. Сколіоз: особливості фізичної терапії. 

46. Рух як невід'ємна умова нормального функціонування ШКТ. 

Можливості ЛФК в корекції гастроентерологічної патології. 

47. Ожиріння: класифікація, діагностика. Захворювання, асоційовані з 

ожирінням.  



48. Ожиріння: особливості немедикаментозної реабілітації. 

49. Поняття про цукровий діабет, етіологія, клініка, ускладнення. 

Європейські рекомендації щодо ЛФК при ЦД.  

50. Доказова медицина: профілактичні властивості ЛФК щодо запобігання 

виникнення цукрового діабету (результати багатоцентрових досліджень). 

51. Цукровий діабет: покази та протипокази до фізичних тренувань, 

ускладнення, рекомендовані та нерекомендовані форми ЛФК. 

52. Цукровий діабет: особливості проведення фізичних тренувань, критерії 

ефективності. 

53. Постуральний дренаж.  

54. Вправи для тренування діафрагми.  

55. Дренажні положення.  

56. Вправи для розтягування плеври.  

57. Дихальна гімнастика.  

58. Звукова гімнастика.  

59. Тренування периартикулярних м′язів при остеоартрозі. 

60. Вправи для збільшення обсягу рухів у суглобі та вправи на розтягнення 

при остеоартрозі. 

61. Симетричні та асиметричні вправи при сколіозі.  

62. Деторсійні вправи при сколіозі. 

 

Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях 

кардіореспіраторної системи 

1. Методи верифікації функціонального статусу серцево - судинної 

системи. 

2. Методи верифікації функціонального статусу дихальної системи. 

3. Можливості ЕКГ для діагностики та оцінки перебігу реабілітації. 

4. Методи спостереження за пацієнтами кардіологічного профілю під час 

проведення реабілітації. 

5. Поняття про ЧСС тренуючу, хронотропний резерв, ЧСС 

максимальну(порогову). 

6. Структура процесу кардіореабілітації. 

7. Класифікація артеріальної гіпертензії за рівнем артеріального тиску.  

8. Рекомендовані та нерекомендовані форми фізичної активності при 

артеріальній гіпертензії. 

9. Класифікація артеріальної гіпертензії за стадіями. 

10. Клініка та ускладнення артеріальної гіпертензії.  

11. Покази та протипокази до фізичної активності при артеріальній 

гіпертензії.  

12. Механізми гіпотензивної дії руху.  

13. Особливості фізичної реабілітації при артеріальній гіпертензії  І стадії. 

14. Особливості фізичної реабілітації при артеріальній гіпертензії  ІІ стадії. 

15. Особливості фізичної реабілітації при артеріальній гіпертензії  ІІІ 

стадії. 

16. Контроль ефективності реабілітації при АГТ. 



17. Реабілітація в світлі Європейських рекомендацій по боротьбі з АГТ. 

18. Дієтичні та психологічні рекомендації в рамках реабілітації при АГТ. 

19. Етіологія та сприяючі фактори ішемічної хвороби серця. 

20. Популяційні та індивідукальні форми профілактики ІХС. 

21. Класифікація ІХС. 

22. Клініка стенокардії. Невідкладна допомога при приступі стенокардії. 

23. Поняття про гіперхолестеринемію, атеросклероз та ішемію, їх клінічні 

прояви та можливості діагностики. 

24. Діагностика функціональних класів стенокардії. 

25. Особливості фізичної реабілітації при стабільній стенокардії  І - ІІ ФК. 

26. Особливості фізичної реабілітації  при стабільній стенокардії  ІІІ - ІУ 

ФК. 

27. Завдання фізичної реабілітації  при ІХС. Покази та протипокази до 

фізичної активності при ІХС. 

28. Поняття про нестабільну стенокардію, гострий коронарний синдром. 

Невідкладна допомога при підозрі на гострий коронарний синдром. 

29. Критерії ефективності реабілітаційних заходів при ІХС. Спостереження 

за пацієнтами з ІХС при проведенні занять з ЛФК. 

30. Результати впровадження реабілітаційних заходів в еру доказової 

кардіології. 

31. Класифікація інфаркту міокарду. Класи важкості пацієнта після 

інфаркту міокарду.  

32. Поняття про гострий коронарний синдром. Клініка інфаркту міокарду, 

його діагностика. 

33. Діагностика функціональної спроможності постінфарктного хворого. 

Поняття про резерв серця. 

34. Завдання фізичної реабілітації при інфаркті міокарду. Протипокази до 

проведення фізичної активності після перенесеного інфаркту. 

35. Стаціонарний етап реабілітації після інфаркту міокарду. 

36. Санаторний етап реабілітації після інфаркту міокарду. 

37. Поліклінічний етап реабілітації після інфаркту міокарду. Задачі 

довготривалої реабілітації пацієнта з постінфарктним кардіосклерозом. 

38. Значення фізичної реабілітації при ІХС з позицій доказової медицини. 

39. Дієтичні та психологічні рекомендації в рамках реабілітації при ІХС. 

40. Поняття про метаболічний синдром, можливості його реабілітаційної 

корекції. 

41. Класифікація серцевої недостатності (СН) за NYHA (1964) . 

42. Класифікація серцевої недостатності (СН) Українського товариства 

кардіологів. 

43. Етіологія СН. Клініка СН. Діагностика СН. 

44. Тест 6-хвилинної ходьби. 

45. Стрес – тести у кардіологічних пацієнтів: види, значення. 

46. Особливості фізичної реабілітації при СН І – ІІ ФК. 

47. Особливості фізичної реабілітації при СН ІІ – ІІІ ФК 

48. Особливості фізичної реабілітації при СН ІІІ – ІУ ФК. 



49. Інтервальні тренування пацієнтів з СН. 

50. Покази та протипокази до фізичної активності при СН. Рекомендовані 

форми фізичної активності при СН з позицій доказової медицини. 

51. Критерії ефективності реабілітації при СН. Спостереження за 

пацієнтом під час реабілітаційних заходів. 

52. Дієтичні та психологічні рекомендації в рамках реабілітації при СН. 

53. Визначення нейроциркуляторної дистонії.  Етіологія та сприяючі 

фактори розвитку НЦД. Класифікація НЦД. Клініка НЦД. 

54. Завдання та особливості проведення фізичної реабілітації при НЦД. 

Протипокази до фізичної активності при НЦД. 

55. Особливості фізичної реабілітації при аритміях та блокадах. 

56. Особливості фізичної реабілітації при фібриляції передсердь. 

57. Особливості фізичної реабілітації після коронарного стентування та 

аорто – коронарного  шунтування. 

58. Особливості фізичної реабілітації після протезування клапанів. 

59. Стратифікація реабілітаційних заходів при неішемічних захворюваннях 

серця. 

60. Особливості фізичної реабілітації при вроджених вадах серця. 

61. Особливості фізичної реабілітації при набутих вадах серця. 

62. Особливості фізичної реабілітації при варикозній хворобі. 

63. Раптова серцева смерть, її профілактика в реабілітації. 

64. Доказова медицина в пульмонологічній реабілітації. 

65. Хронічне обструктивне захворювання легень: визначення, клініка, 

діагностика. 

66. Особливості проведення фізичної реабілітації при обструктивних 

захворюваннях легень. 

67. Завдання, покази та протипокази до фізичної активності, рекомендовані 

та нерекомендовані форми  проведення фізичної реабілітації при 

бронхіальній астмі. 

68. Завдання, покази та протипокази до фізичної активності, рекомендовані 

та нерекомендовані форми  проведення фізичної реабілітації при хронічному 

обструктивному захворюванні легень. 

69. Критерії ефективності, можливі ускладнення та спостереження за 

пацієнтом під час проведення фізичної реабілітації при бронхіальній астмі. 

70. Критерії ефективності, можливі ускладнення та спостереження за 

пацієнтом під час проведення фізичної реабілітації при хронічному 

обструктивному захворюванні легень. 

71. Завдання, покази та протипокази до фізичної активності при 

необструктивних захворюваннях легень.  

72. Рекомендовані та нерекомендовані форми  проведення фізичної 

реабілітації при необструктивних захворюваннях легень. 

73. Критерії ефективності, можливі ускладнення та спостереження за 

пацієнтом під час проведення фізичної реабілітації при необструктивних 

захворюваннях легень.  

74. Особливості проведення фізичної реабілітації при пневмонії. 



75. Особливості проведення фізичної реабілітації при туберкульозі легень. 

76. Поняття про хронічне легеневе серце, етіологія, клініка, особливості 

реабілітації. 

77. Постуральний дренаж: задачі, покази та протипокази, методика 

проведення. 

78. Дренажні положення: задачі, покази та протипокази, методика 

проведення. 

79. Звукова гімнастика: задачі, покази та протипокази, методика 

проведення. 

80. Дихальна гімнастика: класифікація, задачі, покази та протипокази, 

методика проведення. 

81. Вправи для тренування діафрагми: задачі, покази та протипокази, 

методика проведення. 

82. Дихальні вправи на подолання опору: задачі, покази та протипокази, 

методика проведення. 

83. Вправи для розтягнення плеври: задачі, покази та протипокази, 

методика проведення. 

 

 

Основи  менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній терапії 

та ерготерапії 

1. Дайте визначення поняттю  «менеджмент у охороні здоров'я» 

2. Вкажіть мету менеджменту в охороні здоров'я 

3. Зазначте задачі менеджменту  в охороні здоров'я 

4. Вкажіть рівні управління в охороні здоров'я 

5. Вкажіть, що означає термін «ролі» у менеджменті охорони здоров'я 

6. Вкажіть, що означає термін «суб’єкти управління» в охороні здоров'я 

7. Вкажіть, що означає термін «управління» в менеджменті охорони 

здоров'я 

8. Зазначте, хто здійснює управління вищої ланки в охороні здоров'я 

9. Зазначте, хто здійснює управління середньої ланки в охороні здоров'я 

10.  Зазначте, хто  здійснює управління нищої ланки в охороні здоров'я 

11. Назвіть центральний орган виконавчої влади України у галузі охорони 

здоров'я 

12. Вкажіть, ким спрямовується і координується  діяльність Міністерства 

охорони здоров'я України 

13. Вкажіть якими нормативними актами керується Міністерство охорони 

здоров'я  у своїй діяльності. 

14. Переломи кісток це  

15. Назвіть три основних принципи лікування переломів 

16. Назвати два основних методи лікування переломів 

17. При накладанні гіпсових пов’язок обов’язково фіксують 

18. При діафізарних переломах плечової і стегнової кісток фіксують 

19. Назвіть 4 види переломів трубчастих кісток 

20. Назвіть періоди ЛФК у травматології 



21. Які періоди ЛФК при діафізарних переломах кісток призначаються у 

лікарняний  період реабілітації 

22. Які періоди ЛФК при діафізарних переломах кісток призначаються у 

післялікарняний період реабілітації 

23. Яке  % співвідношення загальнорозвиваючих і спеціальних вправ  у 

іммобілізаційному періоді ЛФК 

24. Яке  % співвідношення загально розвиваючих і спеціальних вправ  у 

постіммобілізаційному періоді ЛФК 

25.  Яке  % співвідношення загально розвиваючих і спеціальних вправ  у 

відновному періоді ЛФК 

26. Які  засоби фізичної реабілітації застосовують у лікарняний період 

реабілітації при переломах кісток 

27. Які засоби фізичної реабілітації застосовують у післялікарняний період 

реабілітації при переломах кісток 

28. Яка основна мета ЛФК у П періоді при переломах кісток 

29. Назвати 2 основні причини переломів плечової кістки 

30. Назвіть 6 спеціальних вправ  І- ого періоду при переломах плечової 

кістки 

31. Визначити головні задачі П-ого періоду при переломах плечової кістки: 

32. Визначити головні  задачі П-ого періоду при переломах променевої 

кістки 

33. Які методи лікування застосовують при переломах стегнової кістки 

34. Із консервативних методів при переломах стегнової кістки здебільшого 

застосовують 

35. Визначити 3  головні задачі П-ого періоду при переломах стегнової 

кістки 

36. Вказати тривалість  І-ого періоду при переломах стегнової кістки після 

операції 

37. Вкажіть які 3 порушення спостерігаються після зняття гіпсової 

пов’язки при переломах кісток гомілки 

38. Які 3 призначення механотерапії у після лікарняний період реабілітації 

при переломах кісток 

39. Коли починають застосовувати ЛФК після оперативного втручання при 

переломах шийки стегна 

40. Які  середні терміни початку активних рухів в колінному суглобі при 

ушкодженні меніска після хірургічного лікування 

41. Вкажіть які 3 вивихи голівки плечової кістки  розрізняють 

42. Зазначте, які види працетерапії застосовують при вивихах плеча 

43. Які положення застосовують для іммобілізації при переломах кісток 

таза  без порушення безперервності тазового кільця 

44. Вкажіть 4 основних значення лікувального масажу при переломах 

кісток таза 

45. Визначити 4 основні завдання Ш-ого періоду ЛФК при переломах 

кісток таза 

46. Компресійні переломи це 



47. Скільки періодів ЛФК застосовують при функціональному методі 

лікування компресійних переломів 

48. Який тест застосовують для переходу  до П-ого періоду при 

компресійних переломах хребта 

49. Який тест застосовують для переходу  до Ш-ого періоду при 

компресійних переломах хребта 

50. Який тест застосовують для переходу  до ІУ-ого періоду при 

компресійних переломах хребта 

51. Визначити 2 основних впливи фізіотерапії при компресійних 

переломах у лікарняному періоді реабілітації 

52. Які 4 вправи застосовують для перевірки функціонального стану 

хребта у післялікарняному періоді реабілітації 

53. Вивих це   

54. На яких етапах фізичної терапії застосовують ЛФК при захворюваннях 

суглобів 

55. Значення ЛФК на початкових етапах фізичної терапії при 

захворюваннях суглобів 

56. Значення ЛФК на поліклінічному етапі реабілітації при захворюваннях 

суглобів 

57. Пояснити застосування масажу при захворюваннях суглобів 

58.  Вказати механізми лікувальної дії масажу при захворюваннях суглобів 

59. Вкажіть основні механізми лікувальної дії фізіотерапії при 

захворюваннях суглобів 

60. Дайте визначення визначення поняттю «артрит» 

61. Вкажіть причини захворювання артритом  

62. Причини набряку і обмеження рухів у суглобі при артриті 

63. Вкажіть стадії клінічного перебігу артритів 

64. Визначіть захворювання суглобів внаслідок неспецифічної інфекції 

65. Визначіть захворювання суглобів внаслідок специфічної інфекції 

66. Засоби фізичної терапії призначають при артритах у лікарняний період 

67. Визначіть порядок застосування вправ при артритах  

68. Вкажіть амплітуду виконання вправ при артритах у ліжковому режимі  

69. Які спеціальні вправи рекомендують для виконання у палатному 

режимі при артритах 

70. Які вправи рекомендують як обов'язковий компонент у загальному 

режимі при артритах 

71. Які основні завдання вирішуються у після лікарняному періоді при 

артритах 

72. У чому полягає особливість методики виконання вправ при хворобі 

Бехтерєва 

73. Які вправи є протипоказані при хворобі Бехтерєва 

74. В якому періоді ЛФК застосовують спеціальні вправи для ураженого 

суглоба при туберкульозному артриті 

75. Головна причина первинних деформуючих артрозів 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Порядок оцінювання: конкурсний бал вступника для здобуття ступеня магістра 

оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Вступне випробування проводиться у 

письмовій формі за тестовими технологіями. У ході вступного випробування вступник 

розв’язує 20 завдань. 

1 рівень (високий): 200–180 балів виставляється вступникам, які в повному обсязі 

виконали завдання (тестові завдання), продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, 

фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв’язанні завдань; виявили творчу 



самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються наукових проблем. Усі 

завдання (тестові завдання) розв’язані (виконані) правильно, без помилок.  

2 рівень (середній): 179–160 балів виставляється за умови достатньо повного 

виконання завдань (тестових завдань). Розв’язання завдань має бути правильним, логічно 

обґрунтованим, демонструвати творчо-пізнавальні уміння та знання теоретичного 

матеріалу. Разом з тим, у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.  

3 рівень (достатній): 159–140 балів виставляється за знання, які продемонстровані 

в неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний характер. Теоретичні та 

фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, 

порівняння, узагальнення. Відчувається, що вступник недостатньо обізнаний з матеріалом 

джерел із навчальної дисципліни та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.  

4 рівень (низький): 139–100 балів виставляється за неправильну або поверхневу 

відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. 

Літературу з навчальної дисципліни вступник не знає, її понятійно-категоріальним 

апаратом не володіє. Відповідь засвідчує вкрай низький рівень володіння програмним 

матеріалом. 
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