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Пояснювальна записка 

Програма з охоплює усі розділи курсу дотичних дисциплін. Питання 

програми передбачають з’ясування глибини засвоєних знань з 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 підручників, 

посібників та хрестоматій, рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України, водночас вона передбачає орієнтацію на додаткову літературу, 

різноманітні словники тощо. 

Засоби 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 реабілітаційними поняттями. 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 реабілітаційних 

втручань у процесі відновлення та підвищення резервів здоров’я осіб із 

захворюваннями. 

Питання орієнтовані на виявлення рівня знань матеріалу з клінічного 

реабілітаційного менеджменту при дисфункціях серцево-судинної, дихальної 

нервової системи та опорно-рухового апарату базуючись на доказовій 

реабілітології. Передбачає використання знань з дефектології у практиці 

фізичного терапевта.  

 

Тематичний виклад змісту 

Вступ 

Іспит включає в себе наступні розділи:  

 Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності 

серцево-судинної та дихальної систем  

 Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності 

опорно-рухового апарату  

 Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних 

дисфункціях 

 Науково доказова практична діяльність у фізичній терапії та 

ерготерапії 

 Дефектологія в практичній діяльності фізичного терапевта та 

ерготерапевта,  

 



«Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності 

серцево-судинної та дихальної систем» 

 

1. Анатомія серця. Кола кровообігу. 

2. Методи верифікації функціонального статусу серцево - судинної 

системи. 

3. Методи оцінки фізичної працездатності у кардіологічних пацієнтів: 

види, значення. 

4. Критерії припинення тесту толерантності до фізичного навантаження. 

5. Методи спостереження за пацієнтами кардіологічного профілю під 

час проведення ФТ. 

6. Поняття про ЧСС тренуючу, хронотропний резерв, ЧСС максимальну 

(порогову). 

7. Структура процесу кардіореабілітації, етапи та режими. 

8. Забезпечення безпеки проведення фізичної терапії у кардіологічних 

пацієнтів. 

9. Профілактика раптової серцевої смерті під час ФТ. 

10. Види контролю ефективності фізичної терапії (експрес, поточний, 

етапний). 

11. Шкала Борга. Методи виявлення різних проявів ішемії під час ФТ. 

12. Гіподинамія як фактор ризику серцево – судинних захворювань. 

13. Загальні та спеціальні протипокази до проведення фізичної терапії. 

14. Класифікація артеріальної гіпертензії за рівнем артеріального тиску, 

поняття про загальний серцево – судинний ризик. 

15. Рекомендовані та нерекомендовані форми фізичної активності при 

артеріальній гіпертензії. 

16. Класифікація артеріальної гіпертензії за стадіями, методи верифікації 

ураження органів – мішеней. 

17. Завдання фізичної терапії при АГТ. Покази та протипокази до 

фізичної активності при артеріальній гіпертензії. 

18. Механізми гіпотензивної дії рухової активності. 

19. Особливості фізичної терапії при артеріальній гіпертензії різних 

стадій. 

20. Контроль ефективності фізичної терапії при АГТ. Спостереження за 

пацієнтом під час проведення ФТ. 

21. Немедикаментозні методи зменшення серцево – судинного ризику в 

практиці фізичного терапевта в рамках реабілітації при АГТ. 

22. Етіологія та сприяючі фактори ішемічної хвороби серця. 

Популяційні та індивідуальні форми профілактики ІХС. 

23. Класифікація ІХС. 

24. Клініка стенокардії. Невідкладна допомога при приступі стенокардії. 

25. Поняття про гіперхолестеринемію, атеросклероз та ішемію, їх 

клінічні прояви та можливості діагностики. 

26. Класифікація стенокардій. Тактика фізичного терапевта при різних 

ФК стенокардії. 



27. Особливості фізичної терапії при гіперхолестеринемії, доклінічному 

атеросклерозі, дифузному кардіосклерозі. 

28. Завдання фізичної терапії при ІХС. Критерії ефективності 

реабілітаційних заходів при ІХС. 

29. Механізми позитивних ефектів фізичної активності при ІХС. 

30. Покази та протипокази до фізичної активності при ІХС. 

31. Поняття про нестабільну стенокардію, гострий коронарний синдром. 

Невідкладна допомога при підозрі на гострий коронарний синдром. 

32. Спостереження за пацієнтами з ІХС при проведенні ФТ. 

33. Поняття про гострий коронарний синдром. Класифікація інфаркту 

міокарду.  

34. Класи важкості пацієнта після інфаркту міокарду. 

35. Клініка інфаркту міокарду, його діагностика. Ускладнення. 

36. Діагностика функціональної спроможності постінфарктного хворого. 

Критерії активізації на стаціонарному етапі. 

37. Завдання фізичної терапії при інфаркті міокарду. Протипокази до 

проведення фізичної активності після перенесеного інфаркту. 

38. Стаціонарний етап реабілітації після інфаркту міокарду. 

39. Санаторний етап реабілітації після інфаркту міокарду. 

40. Поліклінічний етап реабілітації після інфаркту міокарду. Задачі 

довготривалої реабілітації пацієнта з постінфарктним кардіосклерозом. 

41. Немедикаментозні заходи в практиці фізичного терапевта в рамках 

реабілітації при ІХС. 

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

43. Класифікація серцевої недостатності (СН) Українського товариства 

кардіологів. 

44. Етіологія СН. Клініка СН. Діагностика СН. 

45. Тест 6-хвилинної ходьби. Методика та інтерпретація. 

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

47. Особливості фізичної терапії при СН ІІ – ІІІ ФК 

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

49. Інтервальні тренування пацієнтів з СН. 

50. Фізична терапія СН з постійним типом навантажень 

51. Покази та протипокази до фізичної активності при СН. 

52. Завдання ФТ при СН. Рекомендовані форми фізичної активності при 

СН з позицій доказової медицини. 

53. Критерії ефективності ФТ при СН. 

54. Спостереження за пацієнтом з СН під час ФТ. 

55. Немедикаментозні заходи в практиці фізичного терапевта в рамках 

реабілітації при СН. 

56. Синдром вегетативної дисфункції. Поняття, етіологія та сприяючі 

фактори розвитку 

соматоформного розладу, його клініка та ускладнення. 

57. Завдання та особливості проведення фізичної терапії при 

вегетативній дисфункції. Протипокази до фізичних тренувань. 



58. Підготовка пацієнта до кардіохірургічного втручання: завдання 

преабілітації, її заходи. 

59. Преабілітація: її значення, форми проведення респіраторних 

тренувань. 

60. Класифікація захворювань органів дихання. Поняття про дихальну 

недостатність, методи її верифікації, диференціація ФТ в залежності від ДН. 

61. Фактори, що викликають зниження толерантності до фізнавантажень 

пульмонологічних пацієнтів. 

62. Спостереження за пацієнтом пульмонологічного профілю під час 

фізичних тренувань. Критерії ефективності фізичної терапії. 

63. Протипокази до проведення фізичних тренувань при захворюваннях 

органів дихання, нерекомендовані форми ЛФК. 

64. Функціональні проблеми та завдання ФТ при обструктивних 

захворюваннях легень. 

65. Підбір спеціальних вправ при обструктивних захворюваннях легень. 

66. Функціональні проблеми та завдання ФТ при рестриктивних 

захворюваннях легень. 

67. Проведення ФТ при плевритах. 

68. Підбір спеціальних вправ при рестриктивних захворюваннях легень. 

69. Дренажне позиціонування при різних локалізаціях патологічного 

процесу в легенях. 

70. Постуральний дренаж. 

71. Вправи для тренування діафрагми. 

72. Вправи для розтягування плеври. 

73. Дихальна гімнастика. 

74. Звукова гімнастика. 

75. Експіраторна гімнастика: тренування міжреберних м'язів. 

 

 

«Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності 

опорно-рухового апарату» 

 

1.Визначити термін «Менеджмент у системі охорони здоров'я». 

2. Назвати особливості управління у системі охорони здоров'я. 

3. Назвати рівні управління у системі охорони здоров'я. 

4. Характеристика загальної риси управлінської роботи у системі 

охорони здоров'я. 

5. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування масажу в клінічному 

реабілітаційному менеджменті при порушенні діяльності ОРА 

6. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування ЛФК в клінічному 

реабілітаційному менеджменті при порушенні діяльності ОРА 

7. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування фізіотерапії в 

клінічному реабілітаційному менеджменті при порушенні діяльності ОРА 

8. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування механотерапії в 

клінічному реабілітаційному менеджменті при порушенні діяльності ОРА 



9. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування працетерапії в 

клінічному  реабілітаційному менеджменті при порушенні діяльності ОРА 

10. Назвати типи фізичних вправ, що застосовуються в клінічному 

реабілітаційному менеджменті при порушенні діяльності ОРА 

11. Визначити поняття «активна вправа». 

12. Назвати види активних вправ. 

13. Визначити поняття «пасивні вправи». 

14. Назвати види пасивних вправ. 

15. Визначити поняття «ізометричні вправи» 

16. Визначити поняття «ідеомоторні вправи» 

17. Визначити поняття «динамічна дихальна вправа» 

18. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування штучних фізичних 

чинників в клінічному реабілітаційному менеджменті при порушенні 

діяльності ОРА 

19. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування природних 

теплолікувальних фізичних чинників в клінічному реабілітаційному 

менеджменті при порушенні діяльності ОРА 

20. Використання металоостеосинтензу в оперативному лікуванні 

переломів кісток. 

21. Види консервативного лікування переломів кісток. 

22. Діагностичні процедури для встановлення діагнозу при порушенні 

діяльності ОРА. 

23. Види іммобілізації при травмах ключиці. 

24. Лікування діафізарних переломів стегнової кістки 

25. Оперативний метод лікування переломів шийки стегнової кістки 

26. Методика застосування лікувальних фізичних вправ при переломах 

шийки стегнової кістки у постіммобілізаційному періоді 

27. Методика застосування лікувальних фізичних вправ при переломах 

зовнішнього виростка стегнової кістки 

28. Ушкодження гомілковостопного суглоба. 

29. Особливості лікування переломів тазу з порушенням безперервності 

тазового кільця 

30. Методика ЛФК при переломі крила клубової кістки в 

постіммобілізаційному періоді. 

31. Особливості хірургічного лікування компресійних переломів хребта. 

32. Лікування переломів шийних хребців. 

33. Методика ЛФК у після лікарняному періоді при компресійному 

переломі грудного відділу хребта; 

34.Лікувальна гімнастика при компресійному переломі шийних хребців 

у постіммобілізаційному періоді. 

35. Назвіть три основних принципи лікування переломів. 

36. Яке % співвідношення загальнорозвиваючих і спеціальних вправ у 

іммобілізаційному, постіммобілізаційному та відновному періоді ЛФК при 

лікуванні переломів? 



37. Визначити головні задачі П-ого періоду при переломах плечової 

кістки. 

38. Які методи лікування застосовують при переломах стегнової кістки? 

39. Вказати тривалість І-ого періоду при переломах стегнової кістки 

після операції: 

40. Коли починають застосовувати ЛФК після оперативного втручання 

при переломах шийки стегна? 

41. Скільки періодів ЛФК застосовують при функціональному методі 

лікування компресійних переломів хребта? 

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

компресійних переломах хребта? 

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

кістки. 

44. Які 4 вправи застосовують для перевірки функціонального стану 

хребта у післялікарняному періоді фізичної терапії? 

45. Назвати два основних методи лікування переломів. 

46. Назвіть періоди ЛФК у травматології. 

47. Яке % співвідношення загально розвиваючих і спеціальних вправ у 

постіммобілізаційному періоді фізичної терапії? 

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

кістки. 

49. Які консервативні методи застосовують при переломах стегнової 

кістки? 

50. Середні терміни початку активних рухів в колінному суглобі при 

ушкодженні меніска після хірургічного лікування. 

51. Що означає термін «компресійний перелом»? 

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

компресійних переломах хребта? 

53. Назвіть засоби фізичної реабілітації застосовують у післялікарняний 

період фізичної 

терапії при переломах кісток  

54. Яка мета механотерапії у після лікарняний період фізичної терапії 

при переломах кісток: 

55. Дайте визначення «перелом кісток». 

56. Назвіть види переломів трубчастих кісток. 

57. Яке % співвідношення загальнорозвиваючих і спеціальних вправ у 

відновному періоді фізичної терапії ? 

58. Назвати основні причини переломів плечової кістки. 

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

кістки: 

60. Вкажіть які вивихи голівки плечової кістки розрізняють? 

61. Визначити основні завдання Ш-ого періоду ЛФК при переломах 

кісток таза. 

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

компресійних переломах хребта? 



63. Назвати періоди ЛФК при діафізарних переломах кісток, що 

призначаються у післялікарняний період фізичної терапії ? 

64. Зазначте види працетерапії, що застосовують при вивихах плеча 

65. Скільки суглобів обов’язково фіксують при накладанні гіпсових 

пов’язок? 

66. Які періоди ЛФК при діафізарних переломах кісток призначаються у 

лікарняний період 

фізичної терапії ? 

67. Які засоби фізичної терапії застосовують у лікарняний період при 

переломах кісток: 

68. Основна мета ЛФК у П періоді при переломах кісток: 

69. Вкажіть, які порушення спостерігаються після знятті гіпсової 

пов’язки при переломах кісток гомілки: 

70. Визначити поняття «вивих». 

71. Вкажіть основні значення лікувального масажу при переломах кісток 

таза. 

72. Визначити основні впливи фізіотерапії при компресійних переломах 

у лікарняному періоді фізичної терапії . 

73. Скільки суглобів фіксують при діафізарних переломах плечової і 

стегнової кісток. 

74. Які положення застосовують для іммобілізації при переломах кісток 

таза без порушення безперервності тазового кільця. 

75. Завдання та засоби реалізації завдань в іммобілізаційному періоді 

при переломах кісток верхніх кінцівок та плечового поясу. 

76. Завдання та засоби реалізації завдань у іммобілізаційному періоді 

при переломах кісток нижніх кінцівок. 

77. Завдання та засоби реалізації завдань у іммобілізаційному періоді 

при компресійних переломах хребта в попереково-крижовому відділі. 

78. Завдання та засоби реалізації завдань у іммобілізаційному періоді 

при компресійних переломах хребта в шийному відділі. 

79. Завдання та засоби реалізації завдань у постіммобілізаційному 

періоді при переломах кісток верхніх кінцівок та плечового поясу. 

80. Завдання та засоби реалізації завдань у постіммобілізаційному 

періоді при переломах кісток нижніх кінцівок . 

81. Завдання та засоби реалізації завдань у постіммобілізаційному 

періоді при компресійних переломах хребта в попереково-крижовому відділі. 

82. Завдання та засоби реалізації завдань у постіммобілізаційному 

періоді при компресійних переломах хребта в шийному відділі. 

83. Завдання та засоби реалізації завдань у відновному періоді при 

переломах кісток верхніх кінцівок та плечового поясу. 

84. Завдання та засоби реалізації завдань у відновному періоді при 

переломах кісток нижніх кінцівок. 

85. Завдання та засоби реалізації завдань у відновному періоді при 

компресійних переломах хребта в попереково-крижовому відділі. 



86. Завдання та засоби реалізації завдань у відновному періоді при 

компресійних переломах хребта в шийному відділі. 

87. Вплив лікувальних фізичних вправ на функціональний стан опорно-

рухового апарату. 

88. Вплив масажу на функціональний стан опорно-рухового апарату. 

89. Вплив фізіотерапії на функціональний стан опорно-рухового 

апарату. 

90. Вплив механотерапії на функціональний стан опорно-рухового 

апарату. 

91. Вплив праце терапії на функціональний стан опорно-рухового 

апарату. 

92. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування масажу у фізичній 

терапії при порушенні діяльності ОРА 

93.Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування ЛФК у фізичній 

терапії при порушенні діяльності ОРА 

94.Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування фізіотерапії у 

фізичній терапії при порушенні діяльності ОРА 

95.Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування механотерапії у 

фізичній терапії при порушенні діяльності ОРА 

96.Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування ерготнрапії у 

фізичній терапії при порушенні діяльності ОРА 

97.Назвати типи фізичних вправ, що застосовуються у фізичній терапії 

при порушенні діяльності ОРА 

98. Діагностичні процедури для встановлення діагнозу при порушенні 

діяльності ОРА. 

99.Які вправи застосовують для перевірки функціонального стану хребта 

у післялікарняному періоді фізичної терапії? 

100. Визначення симптомів ран 

101. Класифікація ран за ступенем взаємодії з мікрофлорою 

102. Класифікація ран за обставинами отримання 

103. Пояснення терміну «контрактура», 

104. Причини виникнення контрактур 

105. Визначити типи контрактур за характером рухливості 

106. Ортопедичні методи при контрактурах 

107. Значення масажу у період рубцювання рани 

108. Форми терапевтичних вправ у лікарняний період реабілітації після 

виникнення ран 

109. Лікувальний масаж у лікарняний період реабілітації після 

виникнення ран 

110. Фізіотерапія при ранах 

111. Призначення механотерапії після загоєння ран 

112. Види працетерапії при ранах 

113. Форми терапевтичних вправ у післялікарняний період реабілітації 

після виникнення ран 



114. Засоби фізичної терапії у післялікарняний період реабілітації після 

виникнення ран 

115. Перша допомога при опіках окропом 

116. Правило дев’яток при опіках 

117. Оцінки глибини опікових ран 

118. Лікування термічних опіків 

119. Перша допомога при відмороженнях 

120. Алгоритм дій в лікарні при відмороженнях 

121. Перша медична допомога при переохолодженні 

122. Класифікація холодової травми 

 

«Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях» 

 

1. Загальні основи фізичної реабілітації при неврологічних дисфункціях 

2. Поняття про клінічний реабілітаційний менеджмент в неврології 

3. Види паралічів, загальні засади клінічного реабілітаційного 

менеджменту при них. 

4. Клініний реабілітаційний менеджмент при периферичному паралічі 

5. Клініний реабілітаційний менеджмент при центральному паралічі 

6. Симптоми порушення мозочка, методи їх оцінки, методи контролю за 

реабілітаційної програми при названій патології. 

7. Клініний реабілітаційний менеджмент при прошеннях функцій 

мозочка. 

8. Порушення чутливості, її види. Методи оцінки та контролю за 

реабілітаційної програми при названій патології. 

9. Принципи клінічного реабілітаційного менеджменту при порушеннях 

чутливості 

10. Бульбарний та псевдобульбарні синдрому, їх основні клінічні прояви 

та шляхи їх діагностики. 

11. Клінічний реабілітаційний менеджмент при бульбарному синдромі 

12. Клінічний реабілітаційний менеджмент при псевдобульбарному 

синдромі 

13. Менінгіальний синдром, його кліника та діагностика 

14. Клінічний реабілітаційний менеджмент при менінгіальному синдромі 

15. Ліквроно-гіпертензійний синдром: класифікація, кліника, 

діагностика, методи контролю за реабілітаційною програмою. 

16. Клінічний реабілітаційний менеджмент при лікворно-

гіпертензійному синдромі. 

17. Вегетативна нервова система, її анатомо-фізіологічні особливості. 

Методи оцінки та діагностики стану ВНС 

18. Вегетоневрози, їх класифікація, кліника, діагностика, контроль за 

проведеннях реабілітаційної програми. 

19. Клінічний реабілітаційний менеджмент при вегетоневрозах  

20. Гострі порушення мозкового кровообігу: початкові та минущі 

порушення мозкового кровообігу, їх класифікація, кліника, діагностика. 



21. Ішемічний інсульт: класифікація, кліника, діагностика 

22. Геморагічний інсульт: класифікація, кліника, діагностика 

23. Клінічний реабілітаційний менеджмент при початкових проявах 

недостатності мозкового кровопостачання 

24. Клінічний реабілітаційний менеджмент при минущіх порушеннях 

мозкового кровопостачання 

25. Клінічний реабілітаційний менеджмент при ішемічному інсульті 

26. Методи оцінки та контроль за реабілітаційною програмою на різних 

етапах клінічного реабілітаційного менеджменту при ішемічному інсульті 

27. Клінічний реабілітаційний менеджмент при гемарогічному інсульті 

28. Методи оцінки та контроль за реабілітаційною програмою на різних 

етапах клінічного реабілітаційного менеджменту при ішемічному інсульті 

29. Дисциркуляторна енцефалопатія, її класифікація, кліника, 

діагностика 

30. Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисциркуляторній 

енцефалопатії 

31. Хронічні порушення мозгового кровообігу. Клінічна класифікація, 

кліника, діагностика 

32. Клінічний реабілітаційний менеджмент при хронічних порушеннях 

мозгового кровообігу. 

33. Менінгіти, їх клінічна класифікація, клінічні прояви, діагностика. 

34. Клінічний реабілітаційний менеджмент при гнійному менінгіті 

35. Клінічний реабілітаційний менеджмент при серозному менінгіті 

36. Енцефаліти їх клінічна класифікація, клінічні прояви, діагностика. 

37. Клінічний реабілітаційний менеджмент при енцефалітах 

38. Поліомієліт, клінічна класифікація, кліника, діагностика, шляхи 

профілактики. 

39. Клінічний реабілітаційний менеджмент при поліомієліті.  

40. Росіяний склероз, його клінічна класифікація, кліника, особливі 

клінічні форми, діагностика 

41. Клінічний реабілітаційний менеджмент при деміелінізуючих 

захворюваннях нервової системи. 

42. Хвороба Паркінсона, її патогенез, класифікація, особливості кліники, 

іагностика. 

43. Непаркенсотичні форми гіпокінезів, їх патогенез, клінічні прояви, 

діагностика. 

44. Клінічний реабілітаційний менеджмент при хворобі Паркінсона 

45. Клінічний реабілітаційний менеджмент при ураженнях нервової 

системи за наявності ВІЛ-інфекції. 

46. Вертеброгенні ураження периферичної нервової системи на 

шийному рівні: цервікалгія, синдром хребетної артеріїї, корінцеві синдроми. 

47. Вертеброгенні ураження периферичної нервової системи на 

грудному рівні: торакого, торакоалгія 

48. Клінічний реабілітаційний менеджмент при шийно-грудному 

остеохондрозі хребту 



49. Клінічний реабілітаційний менеджмент при остеохондрозі 

поперикового відділу хребту 

50. Неврит лицевого нерву, клінічні прояви, діагностика 

51. Клінічний реабілітаційний менеджмент при невриті лицевого нерву 

52. Неврит тройнічного нерву, класифікація, особливості клінічного 

перебігу, діагностика 

53. Клінічний реабілітаційний менеджмент при невриті тройнічного 

нерву 

54. Околорухові нерви, їх анатомо-фізіологічні особливості, кліника, 

діагностика 

55. Клінічний реабілітаційний менеджмент при невритах окорухових 

нервів 

56. АФО шийного нервового сплетіння, класифікація, клініка, 

діагностика відповідного плекситу. 

57. Клінічний реабілітаційний менеджмент при плекситі шийного 

нервового сплетіння 

58. АФО плечового нервового сплетіння, класифікація, клініка, 

діагностика відповідного плекситу. 

59. Клінічний реабілітаційний менеджмент при плекситі плечового 

нервового сплетіння 

60. Неврит сідничного нерву, клінічна класифікація, особливості 

клінічного перебігу, діагностика 

61. Клінічний реабілітаційний менеджмент при невриті сідничного 

нерву 

62. Клінічний реабілітаційний менеджмент при міжреберній невралгії 

63. Біль. Поняття про ноцицептивну та антиноцицептивну системи. 

Природня шляхи зменьшення болю. 

64. Класифікація та клінічні особливості больвого синдрому 

65. Клінічний реабілітаційний менеджмент при больовому синдромі 

66. Головний біль, його види, особливості клінічного перебігу та 

діагностики 

67. Мігрень, класифікація, клініка, діагностика, невідкладна допомога 

68. Клінічний реабілітаційний менеджмент при мігрені 

69. Клінічний реабілітаційний менеджмент при краніалгіях різного 

генезу 

70. Пухлини головного мозку, класифікація, кліника, діагностика 

71. Клінічний реабілітаційний менеджмент при пухлинах головного 

мозку 

72. Черепно-мозкові травми, класифікація, клініка, діагностика, 

невідкладна допомога 

73. Клінічний реабілітаційний менеджмент при черепномозкових 

травмах. 

74. Пухлини спиного мозку, класифікація, кліника, діагностика 

75. Клінічний реабілітаційний менеджмент при пухлинах спинного 

мозку 



76. Травми спинного мозку, клінічний реабілітаційний менеджмент при 

травмах спинного мозку. 

77. Епілепсія, етіопатогенез, класифікація, клінічні прояви, діагностика, 

невідкладна допомога 

78. Клінічний реабілітаційний менеджмент при епілепсії 

79. Детячий церебральний параліч, класифікація, клінічні прояви, 

діагностика 

80. Клінічний реабілітаційний менеджмент при ДЦП 

81. Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях сну 

82. Синдром гідроцефалії, етіопатогенез, класифікація, кліника, 

діагностика 

83. Клінічний реабілітаційний менеджмент при гідроцефаліях різного 

генезу 

84. Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних 

ускладненнях цукрового діабету 

85. Поняття про міодистрофї, міоплегії та міастенії. 

86. Клінічний реабілітаційний менеджмент при спадковими 

нервовом”язовими захворюваннями: міодистрофіями, пароксизмальними 

міоплегіями, міастеніями 

87. Судомний синдром, етіопатогенез, класифікація, клініка, 

діагностика, невідкладна допомога. 

88. Клінічний реабілітаційний менеджмент при судомних синдромах 

різного генезу 

89. Загальні принципи реабілітації хворих з захворюваннями нервової 

системи. 

90. Методи контролю та оцінки дієвості реабілітаційних програм. 

 

«Науково доказова практична діяльність у фізичній терапії та 

ерготерапії» 

1. Причини виникнення доказової медицини.   

2. Світовий досвід розвитку доказової медицини. 

3. Доказова медицина в Україні. 

4. Основні типи планів дослідження. 

5. Основні фази дослідження. 

6. Рандомізовані контрольовані дослідження (клінічні випробування). 

7. Когортні дослідження. 

8. Одномоментні дослідження. 

9. Дослідження випадок-контроль. 

10.Опис серії випадків. 

11.Описи окремих випадків. 

12.Діагностичні тести. Золотий стандарт. 

13.Порівняння «ризиків» для різних методів втручань. Кінцеві точки. 

14.Систематичні огляди та мета-аналізи. 

15.Класифікація статистичних комп’ютерних програм підготовки та 

аналізу даних. 



16.Принципи планування експерименту.  

17.Статистична та клінічна значущість відмінностей. 

18.Визначення розміру та структури вибірки. 

19.Вибір методів усунення суб’єктивності. 

20.Рандомізація. Методи рандомізації. 

21.Етичний комітет. Принципи, проголошені в Гельсінсько-Токійській 

(1964, 1975рр.) деклараціях при проведенні медико-біологічного 

експерименту. 

22.Типи даних. Якісні та кількісні ознаки. 

23.Класифікація похибок вимірювання. 

24.Випадкові величини та закони їх розподілу. Нормальний закон 

розподілу. 

25.Точкові оцінки параметрів розподілу випадкової величини для 

нормального 

закону розподілу. 

26.Точкові оцінки параметрів розподілу кількісної випадкової величини 

при відмінності закону її розподілу від нормального. Оцінка центру розподілу, 

варіабельності ознаки. 

27.Точкові оцінки параметрів розподілу випадкової величини у випадку 

альтернативного закону розподілу. Класифікація похибок вимірювання. 

28.Інтервальні оцінки для середнього значення, медіани та частоти, ліва 

та права межа інтервальної оцінки, рівень значущості розрахунку оцінки. 

Графічне представлення даних. 

29.Перевірка статистичних гіпотез. Параметричні та непараметричні 

критерії порівняння. 

30.Похибки при перевірці гіпотез. 

31.Надійність критерію. Потужність критерію. 

32.Порівняння середніх значень двох сукупностей, що 

підпорядковуються нормальному закону розподілу. Незалежні вибірки. 

Критерій Стьюдента для незалежних вибірок. Зв’язані вибірки. Критерій 

Стьюдента для зв’язаних вибірок. 

33.Порівняння центрів двох сукупностей, що не підпорядковуються 

нормальному закону розподілу. Незалежні вибірки. 

34.Критерій У-Вілкоксона для незалежних вибірок. Зв’язані вибірки. 

Критерій Т- Вілкоксона для зв’язаних вибірок. 

35.Порівняння долі для альтернативного розподілу ознаки. Критерій хі- 

квадрат. 

36.Дисперсійний аналіз. Критерій Крускала-Уолліса. 

37.Множинні порівняння у випадку нормального розподілу ознаки. 

Критерій Шефе. Критерій Дана. 

38.Множинні порівняння у випадку відмінності закону розподілу ознаки 

від нормального. Критерій Даннета. 

39.Множинні порівняння для альтернативного розподілу ознаки. 

Критерій Мараскуіло-Ляха-Гур’янова (МЛГ). 



40.Кореляційний аналіз. Коефіцієнт кореляції Пірсона, показник 

рангової кореляції Спірмена та їх застосування. Сила та спрямованість 

кореляційного зв’язку. 

41.Кореляційні та причинно-наслідкові зв’язки. 

42.Однофакторні та багатофакторні математичні моделі: лінійна 

регресійна модель 

43.Методи оцінки адекватності моделей регресії. Коефіцієнт множинної 

кореляції. Доля невизначеної дисперсії. 

44.Методи оцінки адекватності моделей класифікації. Чутливість та 

специфічність моделі. Доля хибно позитивних та хибно негативних 

результатів прогнозування. 

45.Використання таблиць дожиття. Порівняння кривих дожиття, 

логранговий критерій. 

46.Кількісна оцінка клінічного ефекту: зниження абсолютного ризику 

(ЗАР), відношення ризиків (ВР), кількість хворих, що потребують лікування 

(КХПЛ), відношення шансів (ВШ), криві дожиття – їх інтервальна оцінка. 

47.Використання результатів мета-аналізу для побудови форест діаграм. 

48.Джерела доказової інформації. 

49.Піраміда рівнів наукових публікацій. 

50.Загальна структура наукового повідомлення. 

 

«Дефектологія в практичній діяльності фізичного терапевта та 

ерготерапевта» 

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. Обгрунтуйте 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. Обгрунтуйте 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 обгрунтуйте основні вимоги до корекційної роботи з 

дітьмиолігофренами. 

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 обгрунтування 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 

припорушеннях 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 
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здоров’я і соціального забезпечення США – Агентство з досліджень та якості 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ 

Оцінювання відповіді вступника до аспірантури відбувається на підставі 

виявленого рівня його підготовленості до науково-дослідної й дослідно-

експериментальної діяльності в галузі теорії навчання, ступеня й глибини 

бачення ним нагальних педагогічних проблем і шляхів їх вирішення. 

 Критерії оцінювання: 

− знання першоджерел і вміння використовувати їх зміст й основні ідеї при 

аналізі педагогічних проблем; 

− оволодіння змістом педагогічних принципів та категорій, вміння оперувати 

ними при викладенні теоретичного матеріалу; 

− уміння демонструвати та аргументувати свої погляди; 

− здатність до проведення самостійних наукових досліджень в обраній галузі 

(спеціалізації). 

Оцінювання відповідей на вступних іспитах відбувається за 5-бальною 

шкалою. Вступника допускають до участі в конкурсному відборі, якщо 

кількість балів з вступного випробування складає не менше 3 за 5-бальною 

шкалою. 

Результати вступних іспитів оголошують вступникам у день складання. 

5 балів – якщо під час відповіді на питання продемонстровано вільне 

оперування педагогічними знаннями з усіх галузей педагогічної науки, 

здатність підтримати проблемну дискусію, професійну ерудиція в 

передбачуваній сфері наукового дослідження, поінформованість щодо 

найбільш важливих педагогічних ідей, які висловлювалися в минулому та є 

предметом наукових дискусій сьогодні, володіння поняттєво-категоріальним 

апаратом сучасної педагогіки; виявлено науково-аналітичні здібності,  

здатність виокремлювати педагогічні факти, явища, події й описувати їх 

мовою педагогічної науки, використовувати теоретичні знання як основу й 



метод пізнання, знаходити й бачити проблеми для здійснення актуальної 

науково-педагогічної діяльності, комбінувати знання для більш глибокого 

розуміння проблем і збагачення професійних знань. 

4 бали – якщо загалом розкрито зміст питань, показано загальну 

наукову ерудицію, науково-аналітичні здібності, проте не виявлено та 

необґрунтовано сучасні проблеми в розвитку педагогічної науки не наведено 

власне бачення шляхів їх вирішення. 

3 бали – ставиться вступникові до аспірантури, який розкрив основний 

зміст питань, однак припустився окремих неточностей у трактуванні 

провідних науково-педагогічних категорій, концепцій та стратегій розвитку 

освіти. 

2-1 бали – фіксується у випадку відсутності знань науково-теоретичних 

джерел та основних проблем обраної наукової спеціальності, за умов 

неадекватної відповіді на питання 
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