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Спеціальність (спеціалізація) 227 -  Фізична терапія, ерготерапія 

Форма проведення: 

Письмова / усна / комбінована 

Усна  

Тривалість проведення: 2  години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

 

Критерії  оцінювання: 

Оцінка Кількість 

балів 

Відмінно 

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) 

несуттєвих помилок (вищий рівень) 

36 – 40 

Дуже добре 

Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) 

несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 

31 – 35  

Добре 

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) 

суттєвих помилок (середній рівень) 

21 – 30  

Задовільно 

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) 

суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

16-20 

Достатньо 

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  

задовольняють  мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче 

середнього рівень) 

11-15 

Незадовільно 

Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні 

вимоги результатів навчання з можливістю повторного 

складання модулю (низький рівень) 

6-10 



Незадовільно 

З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння 

відсутні) 

1-5 
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14. Фізична і психопрофілактична підготовка вагітних до пологів та 

фізична реабілітація жінок після пологів: Навч. посіб. / В. І. Грищенко, Ю.С. 
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Орієнтовний перелік питань 

1. Дайте визначення акушерства. Розкрийте організацію надання 

акушерської (пренатальної) допомоги в Україні.  

2. Дайте визначення гінекології. Розкрийте організацію надання 

гінекологічної допомоги в Україні.  

3. Розкрийте організацію роботи служби планування сім'ї. 

4. Опишіть поняття періодів вагітності. Розкрийте фізіологічні зміни в 

організмі жінки, які виникають під час вагітності.  

5. Опишіть гігієну та дієтичне харчування вагітної. 

6. Опишіть діагностику вагітності ранніх термінів.  

7. Опишіть діагностику вагітності пізніх термінів.  

8. Опишіть методику визначення терміну вагітності та очікуваної дати 

пологів.  

9. Наведіть особливості обстеження вагітної для оцінки стану її 

здоров’я. 

10. Розкрийте особливості протікання вагітності при захворюваннях 

органів кровообігу.  

11. Розкрийте особливості протікання вагітності при захворюваннях 

органів дихання.  

12. Розкрийте особливості протікання вагітності при захворюваннях 

крові. 

13. Розкрийте особливості протікання вагітності при ендокринних 

захворюваннях.  

14. Розкрийте особливості протікання вагітності при захворюваннях 

сечовидільної системи.  

15. Розкрийте особливості протікання вагітності при захворюваннях 

органів травлення та печінки.   

16. Наведіть принципи застосування методів фізичної терапії при 

вагітності. 

17. Наведіть форми фізичної терапії, які можуть застосовуватися при 

вагітності. опишіть організаційну структуру та зміст етапів фізичної реабілітації 

при вагітності. 

18. Навіть загальні протипоказання та обмеження щодо виконання 

фізичних вправ при вагітності.   

19. Опишіть особливості застосування лікувальної фізкультури при 

вагітності.  

20. Опишіть особливості застосування масажу при вагітності. 

21. Опишіть фізіологічний перебіг вагітності. Обгрунтуйте необхідність 

застосування фізичної терапії при фізіологічному перебігу вагітності. 



22. Наведіть принципи та методологічні підходи  до застосування різних 

засобів фізичної терапії при фізіологічному перебігу вагітності.  

23. Що таке неправильні положення плода, наведіть види види. Тазові 

передлежання плода. Опишіть особливості застосування засобів фізичної терапії 

при неправильних положеннях та тазових передлежаннях плода.  

24. Наведіть методологічні підходи  до застосування лікувальної фізичної 

культури при неправильних положеннях та тазових передлежаннях плода.  

25. Дайте визначення ожирінню. Наведіть класифікацію. Опишіть 

особливості протікання вагітності при ожирінні.  

26. Наведіть засоби фізичної терапії при ожирінні під час вагітності. 

Опишіть особливості застосування засобів фізичної терапії при ожирінні під час 

вагітності. 

27. Опишіть особливості застосування фізичної терапії вагітним з 

захворюваннями органів кровообігу.  

28. Опишіть особливості застосування фізичної терапії вагітним з 

захворюваннями органів дихання.  

29. Опишіть особливості застосування фізичної терапії вагітним з 

захворюваннями органів травлення.  

30. Опишіть особливості застосування фізичної терапії вагітним з 

захворюваннями печінки.  

31. Опишіть особливості застосування фізичної терапії вагітним з 

захворюваннями ендокринної системи.  

32. Опишіть особливості застосування фізичної терапії вагітним з 

захворюваннями сечовидільної системи.  

33. Опишіть особливості застосування фізичної терапії вагітним з 

захворюваннями крові. 

34. Розкрийте поняття переношуваної та пролонгованої вагітності. 

Опишіть особливості застосування фізичної терапії при переношуваній та 

пролонгованій вагітності.  

35. Наведіть методологічні підходи до застосування лікувальної фізичної 

культури при переношуваній та пролонгованій вагітності.  

36. Розкрийте поняття післяпологового періоду. Опишіть зміни в 

організмі жінки у післяпологовому періоді. Розкрийте особливості ведення 

післяпологового періоду. Профілактика післяпологових захворювань. 

37. Наведіть засоби фізичної терапії, які можуть застосовуватися в 

післяпологовому періоді. Опишіть особливості застосування фізичної терапії в 

післяпологовому періоді.  

38. Наведіть методологічні підходи  до застосування лікувальної фізичної 

культури в післяпологовому періоді. 

39. Що таке оперативне розродження. Наведіть показання до 

оперативного розродження. Які наслідки оперативного розродження для жінки.  

40. Наведіть засоби фізичної терапії, які можна використовувати при 

оперативному розродженні. Опишіть особливості застосування фізичної терапії 

при оперативному розродженні. 



41. Наведіть методологічні підходи до застосування лікувальної фізичної 

культури при оперативному розродженні.  

42. Дайте визначення гінекологічних захворювань. Наведіть класифікацію 

гінекологічних захворювань.  

43. Охарактеризуйте в цілому хронічні запальні захворювання жіночих 

статевих органів. Наведіть класифікацію цих захворювань та основні клінічні 

симптоми при них  

44. Наведіть засоби фізичної терапії, які можна використовувати при 

хронічних запальних захворюваннях жіночих статевих органів. Особливості 

застосування цих засобів.  

45. Наведіть методологічні підходи  до застосування лікувальної фізичної 

культури при хронічних запальних захворюваннях жіночих статевих органів. 

46. Розкрийте поняття неправильних положень жіночих статевих органів. 

Наведіть класифікацію.  

47. Опишіть клініку, розкрийте діагностику і лікування неправильних 

положень жіночих статевих органів.   

48. Наведіть особливості застосування засобів фізичної терапії при 

неправильних положеннях жіночих статевих органів.  

49. Наведіть методологічні підходи  до застосування лікувальної фізичної 

культури при неправильних положеннях жіночих статевих органів. 

50. Що таке оваріально-менструальний цикл? Наведіть класифікацію 

порушень оваріально-менструального циклу. Дайте визначення дісменореї,  

олігоменореї та аменореї. Опишіть клінічні прояви.   

51. Наведіть засоби фізичної терапії і особливості їх застосування при 

порушеннях оваріально-менструального циклу.  

52. Наведіть методологічні підходи  до застосування лікувальної фізичної 

культури при порушеннях оваріально-менструального циклу.  

53. Що таке хірургічне лікування хвороб жіночих статевих органів. Дайте 

характеристику станів, які потребують оперативного лікування. 

54. Охарактеризуйте зміни в організмі жінки після операції на статевих 

органах.  

55. Наведіть засоби фізичної терапії та особливості їх застосування після 

гінекологічних операцій.  

56. Дайте визначення безпліддя жінок. Розкрийте етіологію та патогенез 

безпліддя. Сучасні методи лікування безпліддя.  

57. Наведіть засоби фізичної терапії і особливості їх застосування при 

безплідді жінок. 

 

Екзаменатор ____________________________ Г.Д. Харченко  

Завідувач кафедри _______________________ В.М. Савченко  


