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І. Загальні положення 

 

Програма з фізичної терапії  запропонована на здобуття ОКР «магістра» 

зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»  для з’ясування глибини 

засвоєних знань з фізичної реабілітації та суміжних дисциплін, вміння їх 

застосовувати практично. Питання орієнтовані на виявлення рівня теоретичних 

знань матеріалу з лікувальної фізичної культури, масажу, фізіологічних основ 

фізичного виховання, а також питання про санаторно-курортне та рекреаційно- 

оздоровче районування в Україні. 

Вступний іспит з фізичної терапії складено за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем бакалавра відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-

кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». 

Для подальшого успішного засвоєння освітньо-професійної програми 

магістра за навчальним планом, абітурієнти повинні знати: 

• анатомічну будову та функції людського організму; 

• поняття «здоров’я» та шляхи його зміцнення в контексті стану 

конкретного пацієнта/клієнта;  

• профілактичні заходи фізичної реабілітації ; 

• реакції організму на ушкодження;  

• загальні принципи і механізми процесів погіршення стану здоров’я, 

відновлення та одужання у контексті практичної діяльності у фізичній 

реабілітації; 

• патологічні процеси, які піддаються корекції заходами фізичної 

реабілітації; 

• засоби та методи реабілітаційного обстеження;  

• реабілітаційне обстеження, тестування та огляд при порушеннях 

діяльності серцево-судинної системи; 

• реабілітаційне обстеження, тестування та огляд при порушеннях 

діяльності дихальної системи; 
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• реабілітаційне обстеження, тестування та огляд при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату; 

• реабілітаційне обстеження, тестування та огляд при неврологічних 

розладах; 

• засоби та методи реабілітаційного впливу. 

уміти: 

• пояснити зв’язок між будовою та функцією основних систем людського 

організму;  

• аналізувати основні рухові функції людини;  

• описати особливості фізичного та психічного розвитку людського 

організму; 

• пояснити ефективність використання фізичних вправ та змін оточення 

для відновлення і підтримки здоров’я;  

• інтегрувати знання про патологічні процеси та спричинені ними розлади, 

що стосуються стану конкретного пацієнта/клієнта; 

• виявляти фактичний і потенційний ризик, небезпеку для пацієнта/клієнта 

та практикуючого фахівця, відповідним чином реагувати на неї;  

• узагальнювати усі результати обстеження і складати відповідний план 

професійних дій, враховуючи усі заходи безпеки та протипокази щодо 

кожної дії;  

• безпечно використовувати обладнання;  

• надати первинну допомогу при невідкладних станах; 

• організувати збір анамнезу та інформації про актуальний стан здоров’я 

пацієнта/клієнта;  

• використовувати відповідні методи огляду обстеження та тестування;  

• точно документувати дані обстеження, користуючись логічним 

форматом, який відповідає професійним інструкціям фахівця і вимогам 

даного закладу; 

• використовувати науково доказові дані для аналізу клінічної картини і 

визначення станів, які потребують корекції заходами фізичної реабілітації;  
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• оцінити  функціональні можливості та  потреби пацієнта/клієнта;  

• обирати методи впливу/догляду, враховуючи патологію, функціональні 

розлади, активність та участь особи, контекстові та особистісні фактори; 

• організувати індивідуальні та групові заняття, обирати необхідне 

обладнання; 

• моніторити стан пацієнта;  

• проводити оперативний, поточний та етапний контроль за станом 

пацієнта/клієнта та їх документувати; 

• оцінювати ефективність фізичної реабілітації;  

• навчати пацієнта/клієнта застосувати методи самоконтролю;  

• безпечно та ефективно виконувати програму фізичної реабілітації. 

 

ІІ. Організаційно-методичні рекомендації  

 

Фаховий іспит передбачає перевірку теоретичних знань, набутих 

абітурієнтами протягом навчання на освітньому рівні «бакалавр» для 

спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» і проводиться у письмовій 

формі.  

Кожен абітурієнт отримує індивідуальний екзаменаційний білет, який 

складається із двох теоретичних питань.  

Загальна оцінка фахового іспиту визначається як оцінка з фізичної 

реабілітації (оцінюється максимум в 200 балів, за відповідь на кожне питання 

максимум 100 балів).  

Оцінка за екзаменаційну роботу виставляється комісією колегіально, 

затверджується підписами голови екзаменаційної комісії та її членів. 

Тривалість вступного іспиту з фізичної терапії – 2 академічні години. 

ІІІ. Критерії оцінювання знань вступників 

Оцінювання відповіді на одне теоретичне питання  

81-100 балів — абітурієнт дав відповідь, яка: є правильною, повною та 

обґрунтованою; свідчить про високий рівень теоретичних знань вступника, 
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його вміння користуватися різними методами наукового аналізу явищ, 

визначати їх характерні риси та особливості; містить правильні та чіткі 

визначення понять і категорій; містить власний аналіз проблеми, порівняння 

різних поглядів та наукових течій (у разі їх наявності), самостійні висновки та 

аргументацію своєї думки; викладена логічно, системно, граматично та 

стилістично правильно.  

61-80 балів — абітурієнт вільно відповідає на поставлені запитання, 

виконує вправи з фізичної терапії і розв’язує задачі, виправляє помилки, 

встановлює причинно-наслідкові зв’язки, дає порівняльну характеристику 

явищам і процесам в організмі людини, робить чітко сформульовані висновки. 

41-60 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене питання, однак 

відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та/або 

неточності у розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, 

некоректні формулювання їх визначень, нечіткі характеристики відповідних 

явищ; є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на  джерела; дещо 

порушена логіка викладу матеріалу; містить граматичні, грубі стилістичні 

помилки або значну кількість виправлень.  

21-40 балів - абітурієнт дає визначення окремих фахових понять, 

відповідає на рівні репродуктивного відтворення, неповно відтворює 

навчальний матеріал, наводить прості приклади, виконує прості типові вправи з 

фізичної терапії та характеризує загальні ознаки її впливу. 

1-20 балів — абітурієнт не дав відповіді на питання або вона містить хоча 

б один з таких недоліків: є неправильною; не розкриває сутності питання; в ній 

допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у 

вступника щодо конкретного питання або щодо основних положень з фізичної 

терапії, або їх безсистемність та поверховість, невміння правильно 

сформулювати власну думку; викладена безсистемно, з істотним порушенням 

логіки; містить велику кількість граматичних та стилістичних помилок, 

виправлень. 
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ІV. Перелік тем з дисципліни «Фізична реабілітація» для вступу на 

навчання 

1. Характеристика рефлекторних вправ. 

2. Характеристика ідеомоторних вправ. 

3. Характеристика спеціальних вправ . 

4. Характеристика статичних вправ . 

5. Характеристика ізометричних вправ . 

6. Характеристика динамічних дихальних вправ . 

7. Правила під час занять на тренажерах.  

8. Види напружень м’язів при виконанні вправ . 

9. Класифікація вправ у комплексі лікувальної гімнастики . 

10. Класифікація гімнастичних вправ за анатомічною ознакою . 

11. Побудова заняття з лікувальної гімнастики.  

12 Ходьба по гористій місцевості за спеціальними маршрутами.  

13. Особливості застосування аеротерапії.  

14. Основна мета працетерапії, її зміст. Види працетерапії. 

15. Класифікація спортивно-прикладних вправ. 

16. Засоби фізичної реабілітації при захворюваннях дихальної системи. 

17. Засоби фізичної реабілітації при порушеннях опорно-рухового апарату. 

18. Засоби фізичної реабілітації при захворюваннях органів серцево-судинної 

системи на після стаціонарний період реабілітації . 

19. Засоби фізичної реабілітації при захворюваннях органів серцево-судинної 

системи у санаторному та диспансерному етапах реабілітації . 

20. Засоби фізичної реабілітації при хронічній пневмонії на санаторному 

етапі реабілітації . 

21. Темпи ходьби . 

22. Характеристика теренкуру . 

23. Особливості бальнеотерапії, фази охолодження . 

24. Особливості проведення гідрокінезитерапії . 

25. Температурні режими гідрокінезитерапії.  

26. Температурні впливи бальнеотерапії . 
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27. Методика та інструменти для вимірювання рухів в суглобах. 

28. Характеристика лікувального масажу. 

29. Основні механізми лікувальної дії масажу. 

30. Особливості призначення електролікування. 

31. Характеристика світлолікування. 

32. Особливості проведення механотерапії. 

33. Мета механотерапії. 

 34. Засоби та методи реабілітаційного обстеження при порушеннях 

.діяльності серцево-судинної системи. 

35. Засоби та методи реабілітаційного обстеження при порушеннях 

діяльності дихальної системи. 

36. Засоби та методи реабілітаційного обстеження при порушеннях опорно-

рухового апарату. 

37. Засоби та методи реабілітаційного обстеження при порушеннях нервової 

системи. 

38. Основна мета професійної реабілітації. 

39. Основна мета соціальної реабілітації. 

40. Характеристика поняття “фізичне виховання” та загальні принципи 

системи фізичного виховання. 

41. Зміст фізичних вправ. Методи фізичного виховання. 

42. Рівні володіння руховою дією і  рівні розвитку силових здібностей 

43. Особливості розвитку різних фізичних якостей людини. 

44. Структура уроку фізичної культури, мета кожної складової. Методи 

оцінки ефективності уроку фізичної культури. 

45. Особливості розвитку рухових якостей в залежності від віку школярів. 

46. Розподіл студентів ВНЗ на відділення для проведення занять з фізичної 

культури. 

47. Розподіл осіб на медичні групи. 

48. Методи педагогічного дослідження у фізичному вихованні. 
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49. Засоби ЛФК. Форми проведення ЛФК. Методи ЛФК. Періоди ЛФК, їх 

завдання. 

50. Критерії оцінки ефективності лікувально-відновлювальної терапії 

(медичні, соціальні та ін.). 
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