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Спеціальність (спеціалізація) Здоров’я людини 

Форма проведення: 

Письмова / усна / комбінована 

письмова 

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. Охарактеризуйте класифікацію захворювань нервової системи. 

2. Розкрийте основні клінічні порушення при захворюваннях і травмах 

центральної нервової системи. 

3. Розкрийте клінічні порушення при захворюваннях і травмах периферичної 

нервової системи. 

4. Охарактеризуйте в'ялі та спастичні паралічі при захворюваннях нервової 

системи. 

5. Охарактеризуйте загальномозкові симптоми. 

6. Обґрунтуйте особливості методики ЛФК при арахноїдиті, енцефаліті, 

менінгіті. 

7. Надайте характеристику форм ДЦП. 

8. Надайте поняття про інсульт. Види інсульту. Причини виникнення інсульту. 

9. Обґрунтуйте особливості фізичної реабілітації у хворих на інсульт. 

10.  Охарактеризуйте ЛФК у реабілітації при хворобі Паркінсона і малій хореї. 

11.  Надайте поняття про неврози. Клінічна характеристика. Причини. 

12.  Обґрунтуйте особливості фізичної реабілітації при неврозах. 

13.  Обґрунтуйте особливості фізичної реабілітації осіб з черепно-мозковими 

травмами. 

14.  Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації при ДЦП. 

15.  Надайте характеристику клінічних порушень при захворюваннях і травмах 

периферичної нервової системи. 

16.  Надайте поняття про поліомієліт. Причини. Клінічні симптоми. 

17.  Надайте характеристику фізичної реабілітації хворих на поліомієліт. 

18.  Розкрийте особливості методики ЛФК при розсіяному склерозі. 

19.  Обґрунтуйте особливості ЛФК при інфекційному мієліті. 

20.  Надайте характеристику рухових порушень у залежності від рівня 

ушкодження спинного мозку. 

21.  Розкрийте завдання, засоби і методику ЛФК при травмах спинного мозку. 

22.  Розкрийте завдання, засоби і методику ЛФК при шийному радикуліті. 



23.  Надайте характеристику травм хребта, причини. Клінічні симптоми. 

24.  Надайте характеристику радикуліту, причини, симптоми. 

25.  Надайте характеристику радикуліту, причини, симптоми. 

26. Обґрунтуйте особливості ЛФК при попереково-крижовому радикуліті.  

27.  Охарактеризуйте програму фізичної реабілітації при невриті лицьового 

нерва. 

28.  Охарактеризуйте програму фізичної реабілітації при невриті 

великогомілкового нерва. 

29.  Розкрийте завдання, засоби і методика ЛФК при невриті малогомілкового 

нерва. 

30.  Охарактеризуйте програму фізичної реабілітації при невриті ліктьового 

нерва. 

31.  Охарактеризуйте програму фізичної реабілітації при невриті променевого 

нерва. 

32.  Охарактеризуйте програму фізичної реабілітації при невриті стегнового 

нерва. 

33.  Охарактеризуйте програму фізичної реабілітації при невриті серединного 

нерва. 

34.  Охарактеризуйте програму фізичної реабілітації при невриті сідничного 

нерва. 

35.  Визначте особливості проведення ЛПС у неврологічній клініці. 
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