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Тривалісь проведення: 2  години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії  оцінювання: 

Критерії оцінювання Оцінка у балах 

Відповідь студента повна. Студент має міцні знання 

матеріалу в заданому обсязі, передбаченому навчальною 

програмою; відповідь правильно сформульована, 

послідовна, логічна, наукова. Студент має вміння 

порівнювати, виявляти спільні та відмінні ознаки об’єктів, 

робити логічні  висновки 

31-40 

Відповідь студента повна, у студента є систематичні 

знання з дисципліни, успішне виконання теоретичних та 

практичних завдань, здатність до самостійного аналізу 

отриманих знань. Але у відповіді студента наявні незначні 

помилки 

21-30 

Відповідь студента щодо основного навчального 

матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання 

і майбутньої фахової діяльності; зустрічаються суттєві 

помилки у виконанні теоретичних та практичних завдань 

11-20 

Відповідь студента щодо основного програмного 

матеріалу поверхова, фрагментарна, є суттєві помилки. У 

студента є початкові уявленнями про предмет вивчення 

0-10 

 

Перелік допоміжних матеріалів: --------- 

 



Орієнтовний перелік питань 

1. Надайте визначення поняття "реабілітація", види реабілітації. 

2. Перерахуєте принципи медичної і фізичної реабілітації, і 

охарактеризуйте їх. 

3. Охарактеризуйте засоби медичної та фізичної реабілітації. 

4. Назвіть вимоги до складання реабілітаційних програм.? 

5. Розкрийте поняття "лікувальна фізична культура". 

6. Назвіть чотири механізми впливу фізичних вправ і дайте кожному 

характеристику. 

7. Охарактеризуйте засоби ЛФК. 

8. Розкрийте зміст таких засобів ЛФК: гімнастичні вправи, спортивно-

прикладні вправи, малорухомі і спортивні ігри, працетерапія, природні чинники 

природи, масаж. 

9. Охарактеризуйте форми лікувальної фізкультури? 

10. Розкрийте і дайте характеристику основній формі ЛФК - заняттю 

лікувальною гімнастикою.  

11. Охарактеризуйте періоди застосування фізичних вправ. 

12. Розкрийте способи дозування фізичного навантаження при 

лікувальному використанні фізичних вправ. 

13. Дайте визначення поняттю "травма" і "травматична хвороба". Назвіть 

види травм. 

14. Дайте характеристику методам лікування переломів. 

15. Охарактеризуйте періоди фізичної реабілітації хворих з переломами 

діафізу плечової кістки. 

16. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації хворих з 

переломами променевої кістки  у типовому місці? 

17. Охарактеризуйте методику фізичної реабілітації хворих при переломі 

стегнової кістки (при консервативному і оперативному лікуванні). 

18. Дайте характеристику ушкоджень суглобів (види, симптоматика, 

лікування). 



19. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації при переломі 

виростків стегна і великогомілкової кістки. 

20. Охарактеризуйте правильну поставу та причини порушення постави у 

дітей та дорослих. Види порушень постави. 

21. Назвіть основні засоби фізичної реабілітації при порушенні постави та 

їх характеристики. 

22. Надайте поняття про сколіотичну хворобу. 

23. Охарактеризуйте механізми лікувальної дії фізичних вправ при 

серцево-судинних захворюваннях. 

24. Розкрийте основи методики занять фізичними вправами при серцево-

судинних захворюваннях. 

25. Надайте визначення ІХС і назвіть її клінічні форми. 

26. Надайте поняття про інфаркт міокарду, його етіологію і патогенез. 

Види інфаркту міокарду. 

27. Охарактеризуйте клінічну картину гострого інфаркту міокарду. 

28. Визначте завдання та охарактеризуйте програми фізичної реабілітації 

при інфаркті міокарда на різних етапах реабілітації.  

29. Охарактеризуйте гіпертонічну хворобу і визначите її значення в 

серцево-судинній патології. 

30. Розкрийте етіологію і патогенез гіпертонічної хвороби. 

31. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації хворих ГБ на 

поліклінічному етапі. 

32. Дайте уявлення про гіпотонічну хворобу. 

33. Розкрийте зміст програми фізичної реабілітації при гіпотонічній 

хворобі. 

34. Надайте поняття про дихальну недостатність та причини, що 

обумовлюють її виникнення. 

35. Перерахуєте основні клінічні прояви захворювань органів дихання. 

36. Розкрийте механізми лікувальної дії фізичних вправ при 

захворюваннях органів дихання. 



37. Охарактеризуйте засоби фізичної реабілітації, які застосовують при 

бронхіальній астмі. 

38. Охарактеризуйте програму фізичної реабілітації при бронхіті. 

39. Охарактеризуйте пневмонію легенів та її види. 

40. Розкрийте програму реабілітації при пневмонії.  

41. Надайте характеристику гастриту і його видів. Розкрийте клінічну 

картину захворювання. 

42. Охарактеризуйте програму фізичної реабілітації при гастриті. 

43. Охарактеризуйте виразкову хворобу шлунку і дванадцятипалої кишки. 

44. Розкрийте програму фізичної реабілітації при виразковій хворобі і 

дванадцятипалої кишки при різних рухових режимах. 

45. Дайте поняття про ентерити, гастроентерити та ентероколіт. 

46. Охарактеризуйте завдання і методику фізичної реабілітації хворих при 

оперативних втручаннях на серці в передопераційному періоді. 

47. Охарактеризуйте рухові порушення при захворюваннях і 

ушкодженнях нервової системи. 

48. Надайте характеристику фізичної реабілітації постінсультних хворих. 

49. Визначте завдання і програму фізичної реабілітації хворих при 

невритах залежно від періоду відновного лікування. 

50. Розкрийте програму фізичної реабілітації при неврозах. 
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