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Критерії оцінювання ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ БІЛЕТІВ 

 

Оцінка Кількість 

балів 

Відмінно 

Вищий рівень – вияв студентом повних, систематичних 

знань в заданому обсязі, передбаченому навчальною програ-

мою; здатність до самостійного інтерпретування 

одержаних знань; успішне виконання всіх практичних 

завдань; відсутність помилок.  

36 – 40 

Дуже добре 

Вище середнього рівень – вияв студентом повних, 

систематичних знань в заданому обсязі, передбаченому 

навчальною програмою; здатність до самостійного 

інтерпретування одержаних знань; 

наявність декількох (1-2) несуттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

31 – 35  

Добре 

Середній рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених  

обсягом навчальної програми; неповна здатність до 

21 – 30  



Оцінка Кількість 

балів 

самостійного інтерпретування одержаних знань; наявність 

незначної кількісті (1-2) суттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

Задовільно 

Нижче середнього рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених обсягом навчальної програми; наявність 

значної кількісті (3-5) суттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

16-20 

Достатньо 

Нижче середнього рівень – знання, виконання в неповному 

обсязі, передбачених обсягом навчальної програми, але є 

достатніми і  задовольняють мінімальні вимоги майбутньої 

фахової діяльності.   

11-15 

Незадовільно 

Низький рівень – знання недостатні, поверхові, 

фрагментарні і відповідають початковим уявленням про 

предмет вивчення; невміння виконувати теоретичні 

практичні завдання; наявні мінімальні знання дозволяють 

повторне складання екзамену. 

6-10 

Незадовільно 

Знання, вміння відсутні. Обов'язковий повторний курс 

дисципліни.  

1-5 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів 

 

1. Дубровский В.И. Лечебная физкультура и врачебный контроль: 

Учебник для студентов мед. вузов. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агенство», 2006. – 598 с. 

2. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: учебное пособие / В.А. 

Епифанов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 568с. 

3. Основы физической реабилитации: учеб. для студентов вузов/ 

О.К.Марченко. – Киев: Олимп. лит., 2012. – 528с. 

4. Мухін В. М.  Фізична реабілітація: підручник – К.: Олімпійська 

література,  2010. – 488 с. 

5. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії: підручник / [Л.О. 

Вакуленко, В.В. Клапчук, Д.В. Вакуленко та ін.]; за заг. ред. Л.О. Вакуленко, 

В.В. Клапчука. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 372с. 

6. Фізична реабілітація, спортивна медицина: підручник для студ. вищих 

мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.] ; 



за ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – 

Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. – 456 с. : іл. 79. 

7. Григус І. М. Фізична реабілітація в пульмонології : навчальний 

посібник / І. М. Григус. – Рівне, 2015. – 186 с. 

8. Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи: Навч. посібник.  – Київ: Олімпійська 

література,  2006. – 196 с. 

9. Пархотик І.І. Фізична реабілітація при захворюваннях органів черевної 

порожнини (Російською мовою). – К.: Олімпійська література, 2003. – 223с. 

10. Реабилитация пациентов после инфаркта миокарда. Рекомендации по 

дагностике и лечению. Под ред. Ф.И.Белялова. Иркутск, 2015. 24 c. 

11. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / под ред. 

И.Н. Макаровой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 304 с. 

 

Перелік питань 

 

1. Дайте визначення поняття "реабілітація" 

2. Розкрийте принципи медичної і фізичної реабілітації. 

3. Які мета та завдання фізичної реабілітації. 

4. Охарактеризуйте періоди та етапи фізичної реабілітації. 

5. Розкрийте засоби медичної і фізичної реабілітації. 

6. Розкрийте поняття "лікувальна фізична культура". 

7. Які особливості методу ЛФК в порівнянні з іншими методами 

лікування? 

8. Назвіть чотири механізми впливу фізичних вправ і дайте кожному 

характеристику. 

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

прикладні вправи, малорухливі і спортивні ігри, працетерапія, 

природні чинники природи, масаж. 

10. Схарактеризуйте форми лікувальної фізкультури. 

11. Дайте характеристику трьом періодам ЛФК. 

12. Розкрийте способи дозування фізичного навантаження при 

лікувальному використанні фізичних вправ. 

13.  Дайте визначення понять "фізіотерапія" і "фізичні чинники". 

14.  Перерахуєте процедури водолікування та охарактеризуйте їх. 

16.  Розкрийте поняття "теплолікування" та "бальнеолікування". 

17.  Дайте характеристику лікувального масажу. 

18. Які методичні особливості лікувального масажу? 

19. Дайте уявлення про види лікувального масажу. 

20. Розкажіть про сегментарно-рефлекторний масаж. 



21. Розкрийте суть точкового масажу і його техніку. 

22. Дайте визначення поняттю "травма" і "травматична хвороба". 

23. Дайте характеристику методам лікування переломів. 

24. Розкажіть про періоди фізичної реабілітації хворих з переломами 

діафізу плечової кістки. 

25. У чому полягає фізична реабілітація хворих з переломами променевої 

кістки  у типовому місці? 

26. Охарактеризуйте методику фізичної реабілітації хворих при 

переломі стегнової кістки (при консервативному і оперативному 

лікуванні). 

27. Дайте характеристику ушкоджень суглобів (види, симптоматика, 

лікування). 

28. Періоди фізичної реабілітації при внутрішньосуглобових переломах і 

вивихах. 

29. Охарактеризуйте ушкодження кисті і методи їх лікування і 

реабілітації. 

30. Види ушкоджень стопи, особливості методики фізичної реабілітації 

при переломах окремих кісток стопи. 

31. Охарактеризуйте правильну поставу дошкільника та школяра. 

32. Охарактеризуйте правильну поставу дорослої людини. 

33. Розкрийте причини порушення постави. 

34. Розкрийте види порушення постави у сагітальній площини, викликані 

збільшенням фізіологічних вигинів. 

35. Основні засоби фізичної реабілітації при порушенні постави і їх 

характеристики. 

36. Розкрийте поняття про сколіотичну хворобу. 

37. Що таке асиметричні фізичні вправи і їх місце в комплексній 

гімнастиці. 

38. Поширеність захворювань серцево-судинної системи і основні 

симптоми цих захворювань. 

39. Поняття про недостатність кровообігу і її ступені. 

40. Розкажіть про механізми лікувальної і реабілітаційної дії фізичних 

вправ при серцево-судинних захворюваннях. 

41. Розкрийте основи методики занять фізичними вправами при серцево-

судинних захворюваннях. 

42. Дайте визначення ІХС і назвіть її клінічні форми. 

43. Розкрийте поняття інфаркт міокарду, його етіологію і патогенез. 

44. Завдання і методика фізичної реабілітації на різних етапі при ІМ. 

45. Охарактеризуйте гіпертонічну хворобу і визначите її значення в 

серцево-судинній патології. 

46. Розкрийте зміст методики фізичної реабілітації при гіпертонічній 



хворобі. 

47. Дайте уявлення про гіпотонічну хворобу. 

48. Розкрийте зміст методики фізичної реабілітації при гіпотонічній 

хворобі. 

49. Які завдання і принципи реабілітації пульмонологічних хворих? 

50. Дайте поняття про дихальну недостатність і що обумовлює її 

виникнення? 

51. Розкрийте механізми лікувально-відновної дії фізичних вправ при 

захворюваннях органів дихання. 

52. Охарактеризуйте захворювання - бронхіальна астма. 

53. Які засоби фізичної реабілітації використовуються при бронхіальній 

астмі? 

74. Яка програма фізичної реабілітації при бронхітах? 

75. Охарактеризуйте пневмонію легенів і її види. 

76. Яка клінічна картина пневмонії? 

77. Які завдання фізичної реабілітації при пневмонії? 

78. Дайте характеристику гастриту і його видів. 

79. Яка методика фізичної реабілітації при гастритах? 

80. Розкрийте методику фізичної реабілітації при виразковій хворобі і 

дванадцятипалої кишки при різних рухових режимах. 

81. Охарактеризуйте рухові порушення при захворюваннях і 

ушкодженнях нервової системи. 

82. Дайте характеристику санаторного етапу реабілітації постінсультних 

хворих. 

83. Які завдання і методика фізичної реабілітації хворих при невритах 

залежно від періоду відновного лікування? 

84. Розкрийте методику ЛФК при неврозах. 

 

ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

 

При наявності карантину у період складання сесії екзамен буде 

проводитися дистанційно. 

Форма проведення екзамену – у вигляді комп’ютерного тестування. 

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично 

заносяться до електронного журналу після тестування. 

Кількість питань – 40 з варіантами відповідей. 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів.  

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 40 хвилин. 

 

Тестові запитання будуть складені за наступними темами 

дисципліни: 



 

1. Вступ до дисципліни «Фізична реабілітація». Мета, завдання та 

принципи, періоди, етапи та рухові режими фізичної реабілітації. 

2. Основні засоби фізичної реабілітації. 

3. Лікувальна фізична культура, механізми лікувальної дії фізичних 

вправ.  

4. Масаж, механізми лікувальної дії масажу. 

5. Фізіотерапія, механізми лікувальної дії фізіотерапії. 

6. Механотерапія, працетерапія, поєднання засобів фізичної 

реабілітації. 

7. Організація занять з лікувальної фізичної культури. Обладнання 

кабінету та зали ЛФК, форми та   засоби ЛФК, характеристика 

рухових режимів на різних етапах реабілітації. 

8. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи. 

9. Недостатність кровообігу, інфаркт міокарда, ішемічна хвороба 

серця, стенокардія, гіпертонічна хвороба, гіпотонічна хвороба. 

Засоби фізичної реабілітації: лікувальна фізична культура, масаж, 

фізіотерапія, механотерапія, теренкур, працетерапія. 

10. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання 

11. Гострий бронхіт, хронічний бронхіт, пневмонія, плеврит, 

бронхіальна астма, емфізема легень, особливості застосування ЛФК, 

методика проведення, дозування, рухові режими, масаж, 

фізіотерапія, звукова гімнастика, працетерапія. 

12. Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення. 

13. Гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, 

захворювання кишок, холецистит і жовчнокам`яна хвороба,  

спланхноптоз, особливості застосування ЛФК, методика 

проведення, дозування, рухові режими, масаж, працетерапія, 

механотерапія. 

14. Фізична реабілітація при різних формах ожиріння. 

15. Фізична реабілітація при цукровому діабеті. 

16. Фізична реабілітація при захворюваннях суглобів. 

17. Фізична реабілітація при порушеннях постави. 

18. Вади постави, сколіоз, ступені сколіозу, плоскостопість, засоби 

фізичної реабілітації, рухові режими, періоди, етапи реабілітації. 

19. Фізична реабілітація при травмах опорно-рухового апарату. 

20. Переломи кісток, забій, вивихи, рани, опіки і відмороження, 

травматична хвороба, засоби фізичної реабілітації, рухові режими, 

періоди, етапи реабілітації. 

21. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи.  



22. Інсульт, травми головного мозку, травми спинного мозку, неврози, 

радикуліт, засоби фізичної реабілітації, рухові режими, періоди, 

етапи реабілітації. 

 

 

 

 

 

Екзаменатор   _____________  О.Ю. Буряк 

 

Завідувач кафедри  ______________ В.М. Савченко 


