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«Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» 

 

Курс 3 

Спеціальність (спеціалізація) Фізична реабілітація 

Форма проведення: 

Письмова / усна / комбінована 

Письмова 

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 21 – 30  



Знання, виконання в неповному обсязі з незначною 

кількістю (1-2) суттєвих помилок (середній рівень) 

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 

 

Перелік допоміжних матеріалів:  

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне застосування фізичних вправ при 

захворюваннях органів дихання 

2. Охарактеризуйте варикозне розширення вен: загальна характеристика 

захворювання, фізична реабілітація 

3. Опишіть причини та профілактику захворювань обміну речовин 

4. Надайте визначання інфаркт міокарда – визначення поняття, етіологія, 

клініка. Лікувальні рухові режими та засоби фізичної реабілітації на 

клінічному та постклінічному етапах реабілітації 

5. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне застосування фізичних вправ при 

захворюваннях органів травлення 

6. Надайте характеристику реабілітації та вторинну профілактику 

виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки 



7. Дайте визначення ішемічної хвороби серця: поняття, патогенез, 

класифікація, епідеміологія 

8. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне застосування фізичних вправ при 

захворюваннях органів видільної системи 

9. Дайте визначання пневмонії: етіопатогенез, клініка, засоби фізичної 

реабілітації 

10. Охарактеризуйте рухові режими та форми проведення занять при 

гіпотонічній хворобі 

11. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне застосування фізичних вправ при 

захворюваннях обміну речовин 

12. Дайте визначення бронхіальна астма: поняття, причини, реабілітація 

13. Надайте визначання стенокардія: поняття, причини виникнення, 

клінічні прояви, фізична реабілітація 

14. Охарактеризуйте методичні засади застосування комплексної фізичної 

реабілітації при ожирінні 

15. Опишіть причини та профілактика захворювань органів дихання. 

Вплив засобів фізичної реабілітації на дихальну систему 

16. Опишіть рухові режими, реабілітаційні заходи і засоби при гастритах 

17. Охарактеризуйте класифікацію дихальних вправ, які застосовуються в 

реабілітації, їх вплив на організм людини 

18. Опишіть застосування засобів фізичної реабілітації при запальних 

захворюваннях судин 

19. Охарактеризуйте основні засоби фізичної реабілітації на клінічному 

етапі при інфаркті міокарда 

20. Надайте визначення поняття подагра: поняття, причини, реабілітація та 

профілактика 

21. Опишіть завдання та засоби фізичної реабілітації при плевриті 

22. Надайте визначення пневмонія: характеристика захворювання, 

етіологія, патогенез, клініка. Основні засоби та методика фізичної 

реабілітації 

23. Опишіть механізми лікувального впливу фізичних вправ при 

захворюваннях органів травлення 

24. Надайте характеристику цукровий діабет: поняття, класифікація, 

завдання, засоби, форми та методи фізичної реабілітації 



25. Охарактеризуйте емфізему легень, пневмосклероз: причини 

виникнення, клінічні ознаки 

26. Охарактеризуйте механізми лікувального впливу фізичних вправ при 

захворюваннях серцево-судинної системи 

27. Надайте характеристику застосування засобів фізичної реабілітації при 

захворюваннях гепатобіліарної системи 

28. Опишіть особливості методики лікувальної гімнастики і масажу при 

ожирінні 

29. Охарактеризуйте дискінезію жовчовивідних шляхів: поняття, 

класифікація, особливості побудови програм фізичної реабілітації в 

залежності від форми дискінезії 

30. Охарактеризуйте програмування занять з фізичної реабілітації при 

гіпертонічній хворобі 

31. Опишіть класифікацію і характеристика фізичних вправ, що 

застосовуються з лікувальною метою при серцево-судинних захворюваннях 

32. Охарактеризуйте механізми лікувальної дії фізичних вправ при 

захворюваннях сечовивідної системи 

33. Опишіть застосування засобів фізичної реабілітації при хронічній та 

гострій пневмонії. Особливості методики. 

34. Охарактеризуйте програмування занять з фізичної реабілітації при 

жовчно-кам’яній хворобі 

35. Опишіть механізми лікувальної дії фізичних вправ при захворюваннях 

обміну речовин 

36. Надайте визначення атеросклероз. Поняття, клініка, причини, 

ускладнення, реабілітація. 

37. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне застосування фізичної реабілітації 

при захворюваннях органів травлення 

38. Опишіть основні захворювання серця та судин. Причини виникнення та 

профілактика 

39. Охарактеризуйте застосування комплексної фізичної реабілітації при 

захворюваннях обміну речовин. 

40. Опишіть механізм лікувальної дії фізичних вправ і фізична реабілітація 

при облітеруючому ендартеріїті. 



41. Охарактеризуйте основні захворювання органів травлення: 

етіопатогенез, клінічні симптоми, первинна та вторинна профілактика. 

42. Опишіть вплив фізичних вправ на дихальну систему. 

43. Опишіть захворювання обміну речовин – сучасні питання 

епідеміології, класифікація, причини виникнення, клініка, ускладнення 

44. Охарактеризуйте вплив фізичних вправ на серцево-судинну систему 

45. Опишіть застосування диференційованої методики фізичної 

реабілітації при хронічному гастриті 

46. Опишіть основні засоби фізичної реабілітації хворих на стенокардію на 

клінічному та постклінічному етапах 

47. Охарактеризуйте основні захворювання органів дихання. Причини та 

профілактика. 

48. Опишіть завдання, засоби та методи фізичної реабілітації при 

жовчнокам’яній хворобі. 

49. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне  застосування засобів фізичної 

реабілітації при захворюваннях органів сечовиділення 

50. Надайте визначення атеросклероз. Поняття, етіопатогенез, 

ускладнення. Профілактика та реабілітація. 

51. Опишіть рухові режими, завдання та засоби фізичної реабілітації при 

хронічній пневмонії. 

52. Опишіть методику лікувальної гімнастики і масажу при 

бронхоектатичній хворобі. 

53. Охарактеризуйте облітеруваельні захворювання артерій: етіопатогенез, 

клініка, реабілітація. 

54. Дайте визначення дискінезії жовчовивідних шляхів: поняття, 

класифікація, етіопатогенез, клініка, реабілітація. 

55. Охарактеризуйте мету, завдання, форми і методи фізичної реабілітації 

хворих із захворюваннями серця. 

56. Надайте визначення бронхіт: етіопатогенез, клініка, реабілітація. 

57. Опишіть рухові режими, завдання, засоби та методи реабілітації при 

ожирінні. 

58. Охарактеризуйте методику лікувальної гімнастики при плевриті 



59. Дайте визначення запальні захворювання вен. Етіопатогенез, клініка, 

реабілітація. 

60. Опишіть завдання, засоби та методи реабілітації при подагрі 

61. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне лікувальної дії фізичних вправ та їх 

класифікація при захворюваннях органів дихання 

62. Охарактеризуйте вплив фізичних вправ на видільну систему 

63. Опишіть завдання, засоби та методи реабілітації при цукровому діабеті 

64. Опишіть лікувальну гімнастику при гломерулонефриті 

65. Опишіть рухові режими, завдання та засоби фізичної реабілітації при 

виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки 

66. Охарактеризуйте програмування занять з фізичної реабілітації при 

інфаркті міокарда. 

67. Охарактеризуйте форми реабілітаційних заходів і основні режими 

лікувального застосування фізичних вправ в умовах клініки при 

захворюваннях серця 

68. Опишіть програмування занять з фізичної реабілітації при бронхіальній 

астмі 

69. Надайте визначення гастрит: поняття, класифікація, етіопатогенез, 

клініка, реабілітація 

70. Надайте визначення бронхіт, пневмонія: етіопатогенез, клінічні ознаки, 

засоби фізичної реабілітації 

71. Опишіть програмування занять з фізичної реабілітації при хронічному 

гастриті 

72. Охарактеризуйте основні захворювання обміну речовин. Етіопатогенез, 

клініка. Вплив фізичних вправ на обмін речовин 

73. Місце лікувальної дозованої ходьби у системі фізичної реабілітації при 

захворюваннях серцево-судинної системи 

74. Надайте визначення ожиріння: етіопатогенез, класифікація, клініка. 

Реабілітація. 

75. Охарактеризуйте класифікацію дихальних вправ, їх вплив на організм 

людини. 

76. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації при захворюваннях 

кишок. 



77. Опишіть програму фізичної реабілітації при опущенні органів черевної 

порожнини. 

78. Дайте загальну характеристику туберкульозу легень. Задачі, засоби, 

форми та методи ЛФК при туберкульозі легень. 

79. Опишіть фізичну реабілітацію при захворюваннях серця. 

80. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації хворих, які 

перенесли операцію аортокоронарного шунтування. 

81. Задачі, засоби, форми та методи ЛФК при набутих пороках серця. 

82. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації при 

нирковокам’яній хворобі. 

83. Опишіть фізичну реабілітацію при нефриті. 

 

 

 

 

Екзаменатор ____________________________ Ю.М. Погребняк 
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