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Оцінка Кількість балів 

Відмінно 

Вищий рівень – вияв студентом повних, систематичних знань в 

заданому обсязі, передбаченому навчальною програмою; 

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 самостійного 

інтерпретування одержаних знань; наявність незначної кількісті 

(1-2) суттєвих помилок у виконанні теоретичних і практичних 

завдань. 

21 – 30  

Задовільно 

Нижче середнього рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених обсягом навчальної програми; наявність значної 

16-20 



  

Оцінка Кількість балів 

кількісті (3-5) суттєвих помилок у виконанні теоретичних і 

практичних завдань. 

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 
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Перелік питань 

 

1. Які чинники сприяють розвитку онкологічних захворювань серед 

населення? 

2. Які види доброякісних пухлин найчастіше виникають у людей і за якими 

ознаками їх слід розрізняти? 

3. Перерахуйте основні клінічні та інструментальні методи діагностики 

доброякісних пухлин. 

4. Дайте характеристику методів лікування хворих з доброякісними 

пухлинами. 

5. Назвіть принципи, на основі яких здійснюється складання програм 

фізичної реабілітації хворих з доброякісними пухлинами. 

6. Як потрібно здійснювати застосування заходів фізичної реабілітації по 

відношенню до онкологічних хворих? 

7. Якими клінічними ознаками характеризуються епітеліоми та який 

сценарій їх розвитку є найбільш характерним? 

8. Опишіть докладно основні відміни у характері розвитку рабдоміоми і 

лейоміоми. 

9. Які симптоми є характерними для таких типів доброякісних пухлин як 

ліпома, хондрома та остеома? 

10.  Проведіть диференціальну діагностику між аденомою і лімфомою та 

визначте різницю в тактиці лікування цих пухлин. 

11.  Опишіть порядок складання програми фізичної реабілітації хворих, що 

проходять курс консервативного лікування доброякісних пухлин. 



  

12.  В чому полягає особливість програм фізичної реабілітації хворих після 

хірургічного лікування доброякісних пухлин? 

13.  Які заходи фізичної реабілітації слід застосовувати у випадку наявності 

у хворого системного ліпоматозу (хвороби Деркума)? 

14.  Від застосування яких засобів фізичної реабілітації слід утримуватись у 

випадку наявності у хворого доброякісного новоутворення? 

15.  Доведіть, що особливості програми фізичної реабілітації хворого з 

доброякісною пухлиною залежать від її локалізації. 

16.  Які типи злоякісних пухлин вам відомі та які засоби фізичної 

реабілітації застосовуються для пацієнтів зі злоякісними пухлинами? 

17.  Перерахуйте основні клінічні та інструментальні методи діагностики 

злоякісних пухлин. 

18.  Дайте характеристику методів лікування хворих зі злоякісними 

пухлинами. 

19.  Назвіть принципи, на основі яких здійснюється складання програм 

фізичної реабілітації хворих зі злоякісними пухлинами. 

20.  Як потрібно здійснювати застосування заходів фізичної реабілітації по 

відношенню до пацієнтів зі злоякісними пухлинами? 

21.  Якими клінічними ознаками характеризується рак шлунку та які 

сценарії розвитку захворювання є найбільш характерними? 

22.  Опишіть докладно основні відміни у характері розвитку саркоми стегна 

і меланоми на передній поверхні стегна. 

23.  Які симптоми є характерними для таких типів злоякісних пухлин як 

хондросаркома та остеобластома? 

24.  Проведіть диференціальну діагностику між аденокарциномою і 

лімфосаркомою та визначте різницю в тактиці лікування цих пухлин. 

25.  Опишіть порядок складання програми фізичної реабілітації хворих, що 

проходять курс консервативного лікування злоякісних пухлин. 

26.  В чому полягає особливість програм фізичної реабілітації хворих після 

хірургічного лікування злоякісних пухлин? 

27.  Які заходи фізичної реабілітації слід застосовувати у випадку наявності 

у хворого лімфогранулематозу? 

28.  Від застосування яких засобів фізичної реабілітації слід утримуватись у 

випадку наявності у хворого злоякісного новоутворення? 

29.  Доведіть, що особливості програми фізичної реабілітації хворого зі 

злоякісною пухлиною залежать від характеру пухлини та її локалізації. 

30.  Яких правил професійної етики слід дотримуватись при роботі з 

онкологічними пацієнтами? 

 

 

 

 

 



  

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 – 30 питань з варіантами відповідей та 1 питання з відкритою 

відповіддю. 

Критерії оцінювання:  

 тестові питання з варіантами відповідей  – 30 балів; 

 питання з відкритим варіантом відповіді – 10 балів. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів.  

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

 

 

Критерії оцінювання відповіді на відкрите питання  

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

  

9 - 10 Відмінний рівень (завдання виконано якісно) 

6 - 8 
Добрий рівень (завдання виконано якісно з достатньо високим рівнем 

правильних відповідей) 

3 - 5 
Задовільний рівень (завдання виконано якісно з середнім показником 

правильних відповідей) 

0-2 
Незадовільний рівень (завдання не виконано, потребує повторного 

перескладання) 

 

 

Тестові запитання будуть складені за наступними темами дисципліни 

 

1. Загальні принципи організації процесу фізичної реабілітації 

онкологічних хворих. 

2. Сучасні клінічні та інструментальні методи обстеження онкологічних 

хворих. 

3. Види доброякісних пухлин, їх етіологія, патогенез, симптоматика та 

клінічні форми. 

4. Специфіка процесу фізичної реабілітації пацієнтів при консервативному 

лікуванні доброякісних пухлин. 

5. Специфіка процесу фізичної реабілітації пацієнтів при оперативному 

лікуванні доброякісних пухлин. 

6. Види злоякісних пухлин, їх етіологія, патогенез, симптоматика та 

клінічні форми. 



  

7. Специфіка процесу фізичної реабілітації пацієнтів при консервативному 

лікуванні злоякісних пухлин. 

8. Специфіка процесу фізичної реабілітації пацієнтів при оперативному 

лікуванні злоякісних пухлин. 

9. Специфіка емоційно-психологічного стану пацієнтів з онкологічними 

захворюваннями. 

10.  Роль фізичної реабілітації в корекції стану пацієнтів з онкологічними 

захворюваннями. 
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