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Спеціальність (спеціалізація) 227 Фізична реабілітація 

Форма проведення: 

письмова / усна / комбінована 
письмова 

Тривалість проведення  2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 

Критерії оцінювання 31-40 балів 

Студент має глибокі міцні і системні знання 

з курсу, використовує медичну 

термінологію, вільно володіє понятійним 

апаратом. Має уявлення про базові основи 

медичних; вміє працювати з навчальним 

матеріалом; має уявлення й усвідомлення 

про важливість вивчення дисципліни. Вміє 

правильно планувати свою самостійну 

роботу. Будує відповідь логічно, послідовно, 

розгорнуто, використовуючи наукову 

медичну термінологію. 

 

21-30 балів 

Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє 

застосовувати їх на практиці; виконує 

практичну роботу без помилок, але може 

допустити неточності в формулюванні 

термінології, незначні мовленнєві помилки в 

наведених прикладах, окремі помилки при 

виконанні практичних робіт. 

Студент знає програмний матеріал повністю, 

має практичні навички з даної дисципліни, 

але недостатньо вміє самостійно мислити, не 

може вийти за межі теми. 

 

11-20 балів 

Студент знає основні теми курсу, має 

уявлення про спеціальність, але його знання 

мають загальний характер, іноді 

непідкріплені прикладами. При виконанні 

практичних завдань допускає помилки. 

Студент має прогалини в теоретичному 

курсі та практичних вміннях. Замість 

чіткого термінологічного визначення 

пояснює теоретичний матеріал на 



побутовому рівні. 

 

0-10 балів 

Студент має фрагментарні знання з усього 

курсу. Не володіє термінологією, оскільки 

понятійний апарат не сформований. Не вміє 

викласти програмний матеріал. Практичні 

навички на рівні розпізнавання. 

Студент повністю не знає програмного 

матеріалу, не працював в аудиторії з 

викладачем або самостійно. 

Перелік допоміжних матеріалів: За наявності 

Орієнтовний перелік питань: 1. Поняття про здоров’я та фактори які 

впливають на його стан. 

2. Здоровий спосіб життя. 

3. Принципи класифікації хвороб. 

4. Вплив хімічних та фізичних чинників 

навколишнього середовища на організм 

людини. 

5. Фізичні характеристики та біологічна 

дія ультрафіолетового випромінювання. 

6. Фізіологічна роль кисню та 

вуглекислого газу. 

7. Поняття про мікроклімат. 

8. Утворення тепла організмом та теплова 

рівновага організму. 

9. Параметри мікроклімату: температура, 

відносна вологість та швидкість руху 

повітря. 

10. Забруднення атмосферного повітря в 

містах-мегаполісах. 

11. Гігієнічне значення води. 

12. Концепції Всесвітньої організації 

охорони здоров’я про здорове 

харчування. 

13. Класифікація вітамінів. 

14. Основні симптоми захворювань органів 

дихальної системи. 

15. Основні ознаки захворювань серцево-

судинної системи: ішемічна хвороба 

серця, стенокардія («грудна жаба»), 

інфаркт міокарда.  

16. Гострий гастрит, його причини, ознаки й 

перша допомога. 

17. Харчові отруєння. 

18. Гігієна тіла, порожнини рота і зубів. 

19. Профілактика інфекційних 

захворювань спричинених порушенням 

особистої гігієни (грибкові 

захворювання шкіри, паразитарні та 

шлунково-кишкові інфекції). 

20. Основні вимоги до загартовування. 

21. Загартовування повітрям, водою, 

сонцем. 



22. Основні принципи і засоби оздоровчого 

загартовування. 

Екзаменатор __________________ 
                                      Підпис 
 

 

Завідувач кафедри _____________ 
                                                                       підпис 

Екзаменатор: Першегуба Я.В. 

Розробник програми: Рижковський 

В.О. 

Завідувач кафедри: Бісмак О.В. 

 

 


