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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 

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

16-20 



  

Оцінка Кількість балів 

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 

 

Перелік допоміжних матеріалів 

Основні: 

1. Башкиров В. Ф. Комплексная реабилитация спортменов после травм опорно-

рухового аппарата / В. Ф. Башкиров. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 240 с. 

2. Дембо А. Г. Заболевания и повреждения при занятиях спортом / А. Г. Дембо. 

– М.: Медицина,1984. – 304 с. 

3. Журавлёва А. И. Спортивная медицина и лечебная физкультура / 

А. И. Журавлёва, Н. Д. Граевская. – М.: Медицина, 1993. – 432 с. 

4. Мурза В. П. Фізична реабілітація [навч. посіб. ] / В. П. Мурза. – К.: Олан, 

2004. – 559 с. 

5. Мухін В. М. Фізична реабілітація [навч. посіб. ] / В. М. Мухін. – К.: 

Олімпійська література, 2000. – 422 с. 

6. Романишин М. Я. Фізична реабілітація в спорті [навч. посіб. ] / 

М. Я. Романишин. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 368 с. 

7. Спортивные травмы. Основные принципы профилактики и лечения / [под 

общей ред. П. А. Ф. Х. Ренстрема]. К.: Олимпийская литература, 2002. – 378 с. 

8. Тревелл Дж. Миофасциальные боли / Дж. Тревелл, Д. Г. Симонс; пер.с англ. 

В 2 томах. Т. 1. – М. : Медицина, 1989. – 256 с. 

9. 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. 

10. Шойлев Димитр. Спортивная травматология / Димитр Шойлев. – София, 

1986. – 192 с. 

 

Додаткові: 

11. Берсенєв Володимир. Біль у спині / Володимир Берсенєв. – Київ : СМП 

«АВЕРС», 2002. – 160 с. 

12. Гаваа Лувсан. Традиционные и современные аспекты восточной 

рефлексотерапии / Лувсан Гаваа. – М. : Наука, 1986. – 576 с. 



  

13. Дембо А. Г. Актуальные проблемы современной спортивной медицины / 

А. Г. Дембо. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 295 с. 

14. Дубровский В. И. Спортивная медицина: [учебник для студентов вузов]. – 

М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 1998. – 480 с. 

15. Макарова Г. А. Спортивная медицина : [учебник]. – М.: Советский спорт, 

2003. – 480 с. 

16. Мачерет Е. Л. Руководство по рефлексотерапии / Е. Л. Мачерет, И. З. 

Самосюк. – К. Вища школа, 1989 – 479 с. 

17. Подшибякин А. К. Закаливание человека / А. К. Подшибякин. – К. : 

Здоровья, 1986. – 80 с. 

18. Самосюк І. З. Рефлексотерапія у педіатрії / І. З. Самосюк. – К.: Здоров'я, 

1995. – 128 с. 

19. Хорошуха М. Ф. Валеологія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] 

/ М. Ф. Хорошуха, В. П. Мурза, М. П. Пушкар. – К. : Ун-т «Україна», 2006. – 620 с. 

20. Хорошуха М. Ф. Основи здоров’я : [ навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] 

/ М. Ф. Хорошуха, О. О. Приймаков, В. Г. Ткачук. – К. : Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2009. – 373 с. 

21. Хорошуха М. Ф. Оздоровлення людини силами Природи: монографія / 

М. Ф. Хорошуха. – К.: Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, 2017. – 264 c. 

22. Хорошуха М. Ф. Спортивна медицина з основами медичних знань: [навч. 

посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.] / М. Ф. Хорошуха. – К.: Вид-во Київського 

університету імені Бориса Грінченка, 2019. – 468 с. 

23. Чусов Ю. Н. Особенности закаливания спортсменов / Ю. Н. Чусов. – М : 

Физкультура и спорт, 1987. – 95 с. 

Перелік питань 

 

1. Охарактеризуйте структуру здоров'язнавства в Україні та визначте місце 

фізичної реабілітації у цій структурі. 

2. Визначте основну мету реабілітації. 

3. Визначте головні завдання реабілітації. 

4. Охарактеризуйте види реабілітації. 

5. Визначте загальні принципи реабілітації. 

6. Визначте основну мету медичної реабілітації. 

7. Визначте головні завдання медичної реабілітації. 

8. Охарактеризуйте засоби медичної реабілітації. 

9. Визначте періоди та етапи медичної реабілітації. 

10. Розкрийте сутність фізичної реабілітації як складової частини медичної 

реабілітації. 

11. Охарактеризуйте засоби фізичної реабілітації. 

12. Визначте головні завдання фізичної реабілітації хворих та інвалідів. 

13. Визначте основну мету психологічної реабілітації. 

14. Охарактеризуйте засоби психологічної реабілітації. 

15. Розкрийте сутність соціальної реабілітації 



  

16. Розкрийте сутність професійної реабілітації 

17. Розкрийте напрямки відновлення працездатності в професійній реабілітації. 

18. Розкрийте періоди та етапи реабілітації. 

19. Розкрийте засоби реабілітації. 

20. Розкрийте засоби медикаментозної терапії. 

21. Розкрийте засоби немедикаментозної терапії. 

22. Охарактеризуйте основні засоби ЛФК у проведенні фізичної реабілітації. 

23. Охарактеризуйте додаткові засоби ЛФК у проведенні фізичної реабілітації. 

24. Розкрийте сутність моторно-вісцеральних рефлексів в благотворній дії 

фізичних вправ на організм людини. 

25. Розкрийте сутність специфічного впливу фізичних навантажень в 

благотворній дії їх на організм людини. 

26. Охарактеризуйте додаткові засоби ЛФК. 

27. Охарактеризуйте нетрадиційні методи додаткових засобів ЛФК. 

28. Визначте головні завдання фізичної реабілітації спортсменів. 

29. Визначте етапи реабілітації спортсменів. 

30. Дайте характеристику оперативному контролю за ходом реабілітації 

спортсменів. 

31. Дайте характеристику експертній оцінці готовності спортсменів до 

тренувального процесу після проведеної реабілітації. 

32. Охарактеризуйте основні складові реабілітаційної програми спортсмена. 

33. Розкрийте сутність ізокінетичного тестування спортсмена. 

34. Розкрийте сутність проведення гоніометрії у спортсменів. 

35. Розкрийте сутність мануального тестування м’язів за Ловеттом. 

36. Опишіть оцінку сили м’язів за Ловетом. 

37. Опишіть основи техніки тестування м’язів за Ловетом. 

38. Опишіть техніку тестування м’язів нижньої кінцівки [на прикладі клубово-

поперекового м’язу (m. iliopsoas)]. 

39. Опишіть техніку тестування м’язів нижньої кінцівки [на прикладі великого 

сідничного м’язу (m. gluteus maximus)]. 

40. Опишіть техніку тестування м’язів нижньої кінцівки [на прикладі 

середнього сідничного м’язу (m. gluteus medius)]. 

41. Опишіть техніку тестування м’язів нижньої кінцівки [на прикладі 

привідних м’язів стегна (mm. adductores)]. 

42. Опишіть техніку тестування м’язів нижньої кінцівки [на прикладі 

чотириголового м’язу стегна (m. biceps femoris)]. 

43. Опишіть техніку тестування м’язів нижньої кінцівки [на прикладі 

двоголового м’язу стегна (m. qvadriceps femoris)]. 

44. Опишіть техніку тестування м’язів верхньої кінцівки [на прикладі 

трапецієподібного м’язу стегна (m. biceps femoris)]. 

45. Опишіть техніку тестування м’язів верхньої кінцівки [на прикладі 

трапецієподібного м’язу (m. trapezius)]. 

46. Опишіть техніку тестування м’язів верхньої кінцівки [на прикладі 

дельтоподібного м’язу (m. deltoideus)]. 



  

47. Опишіть техніку тестування м’язів верхньої кінцівки [на прикладі 

великого грудного м’язу (m. pectoralis major)]. 

48. Опишіть техніку тестування м’язів верхньої кінцівки (на прикладі 

зовнішніх ротаторів плеча). 

49. Опишіть техніку тестування м’язів верхньої кінцівки (на прикладі 

внутрішніх ротаторів плеча). 

50. Опишіть техніку тестування м’язів верхньої кінцівки [на прикладі 

двоголового м’язу плеча (m. biceps brachii)]. 

51. Опишіть техніку тестування м’язів верхньої кінцівки [на прикладі 

плечопроменевого м’язу (m. brachioradialis)]. 

52. Опишіть техніку тестування м’язів шиї [на прикладі грудинно-ключично-

соскоподібного м’язу (m. sternocleidomastoideus)]. 

53. Опишіть техніку тестування м’язів шиї (на прикладі м’язів-випрямлячів 

голови). 

54. Опишіть техніку тестування м’язів тулуба [на прикладі прямого м’язу 

живота (m. rectus abdominis)]. 

55. Опишіть техніку тестування м’язів тулуба [на прикладі м’язу-випрямляча 

тулуба (m. errector trunci)]. 

56. Назвіть зовнішні чинники виникнення спортивних травм. 

57. Назвіть внутрішні чинники виникнення спортивних травм. 

58. Визначте загальні основи лікування і реабілітації спортивних ушкоджень. 

59.Перелічіть основні етапи реабілітації спортсменів.  

60. Розкрийте сутність медичного етапу реабілітації спортсменів. 

61. Розкрийте сутність спортивного етапу реабілітації спортсменів. 

62. Розкрийте сутність етапу спортивного тренування в реабілітації 

спортсменів. 

63. Розкрийте сутність оперативного контролю за ходом реабілітації 

спортсменів. 

64. Розкрийте сутність експертної оцінки готовності спортсменів після 

реабілітації до тренувань. 

65. Розкрийте сутність спортивної коньюктури при винесенні висновку 

експертної комісії. 

66. Охарактеризуйте загальні основи лікування і реабілітації спортсменів. 

67. Розкрийте сутність принципу PRICE на ранньому етапі реабілітації 

спортсменів. 

68. Розкрийте сутність принципу ISE на пізньому етапі реабілітації 

спортсменів. 

69. Розкрийте сутність методу контрастів (за Романішиним) у лікуванні та 

реабілітації спортивних ушкоджень. 

70. Розкрийте сутність методу контрастів (за Канєвським) у лікуванні та 

реабілітації спортивних ушкоджень. 

71. Розкрийте сутність методу комплексного лікування спортивних 

ушкоджень. 

72. Опишіть процес реабілітації спортсменів після ушкодження м’язів різного 



  

ступеня. 

73. Опишіть процес реабілітації спортсменів після ушкоджень (розтягнень) 

суглобів. 

74. Опишіть процес реабілітації спортсменів після ушкодження периферійних 

нервів.. 

75. Опишіть процес реабілітації спортсменів під час больової дестабілізації 

плечового суглоба. 

76. Опишіть процес реабілітації спортсменів після важких ушкоджень 

плечового пояса. 

77. Опишіть процес реабілітації спортсменів під час травматичного 

епікондиліту («лікоть тенісиста»). 

78. Опишіть процес реабілітації спортсменів після оперативного видалення 

меніска з колінного суглоба. 

79. Опишіть процес реабілітації спортсменів після реконструкції передньої 

хрестоподібної зв’язки  колінного суглоба. 

80. Опишіть процес реабілітації спортсменів після реконструкції задньої 

хрестоподібної зв’язки  колінного суглоба. 

81. Опишіть процес реабілітації спортсменів після реконструкції ахіллового 

сухожилка. 

82. Опишіть процес реабілітації спортсменів під час запалення підошвового 

сухожилка. 

83. Розкрийте причини, механізм та основні діагностичні симптоми 

пошкодження бокових зв'язок колінного суглоба. 

84. Розкрийте причини, механізм та основні діагностичні симптоми 

пошкодження хрестоподібних зв'язок колінного суглоба. 

85. Розкрийте причини, механізм та основні діагностичні симптоми 

пошкодження менісків колінного суглоба. 

86. Розкрийте сутність діагностичного симптому «нещасна англійська тріада». 

87. Розкрийте сутність діагностичного симптому «передньої висунутої 

шухляди». 

88. Розкрийте сутність діагностичного симптому «задньої висунутої шухляди». 

89. Розкрийте сутність діагностичного симптому Штеймана. 

90. Розкрийте сутність діагностичного симптому Байкова. 

91. Розкрийте сутність діагностичного симптому. 

92. Розкрийте сутність діагностичного симптому Перельмана-1 (симптом 

«колоші»). 

93. Розкрийте сутність діагностичного симптому Перельмана-2. 

94. Розкрийте сутність діагностичного симптому Бєлєра-1. 

95. Розкрийте сутність діагностичного симптому Бєлєра-2. 

96. Розкрийте сутність діагностичного симптому Ланда. 

97. Розкрийте сутність синдрому міофасціальних тригерних точок 

(міофасціального болю) у спортсменів. 

98. Опишіть клінічну картину синдрому міофасціальних тригерних точок 

(міофасціального болю) у спортсменів. 



  

99. Опишіть диференційну діагностику синдрому міофасціальних тригерних 

точок (міофасціального болю) у спортсменів. 

100. Розкрийте загальні принципи лікування синдрому міофасціальних 

тригерних точок (міофасціального болю) у спортсменів. 

101. Висвітліть показання та протипоказання до застосування мануальної 

терапії у фізичній реабілітації. 

102. Розкрийте можливості використання масажу у здійсненні біодинамічної 

корекції хребта під час проведення мануальної терапії. 

103. Розкрийте можливості використання прийомів масажу у здійсненні 

біодинамічної корекції хребта під час проведення мануальної терапії. 

104. Розкрийте можливості використання прийомів мобілізації (пасивних 

рухів) у здійсненні біодинамічної корекції хребта під час проведення мануальної 

терапії. 

105. Розкрийте можливості використання прийомів постізометричної 

релаксації (ПІР) у здійсненні біодинамічної корекції хребта під час проведення 

мануальної терапії. 

106. Розкрийте можливості використання прийомів маніпуляції (форсированих 

рухів) у здійсненні біодинамічної корекції хребта під час проведення мануальної 

терапії. 

107. Опишіть основні прийоми мануальної терапії на шийному відділі. 

108. Опишіть основні прийоми мануальної терапії на грудному відділі. 

109. Опишіть основні прийоми мануальної терапії на попереково-крижовому 

відділі. 

110. Розкрийте фактори оздоровчої дії холодної води на організм у світі 

новітніх даних. 

111. Розкрийте сутність нетрадиційних засобів (рефлексотерапії) у зміцненні 

здоров'я спортсменів (на прикладі використання акупунктурних точок «енергії моря» 

та «енергії океану»). 

112. Розкрийте сутність негативного фактора «споживання алкоголю» у 

погіршенні працездатності та реабілітації спортсменів. 

113. Розкрийте сутність негативного фактора «куріння» у погіршенні 

працездатності та реабілітації спортсменів. 

114. Розкрийте сутність негативного фактора «примусового зменшення зайвої 

ваги» у погіршенні працездатності та реабілітації спортсменів. 

115. Розкрийте сутність негативного фактора «застосування анаболічних 

стероїдів» у погіршенні працездатності та реабілітації спортсменів. 

116. Опишіть педагогічні засоби відновлення працездатності спортсменів. 

117. Опишіть психологічні засоби відновлення працездатності спортсменів. 

118. Опишіть медико-біологічні засоби відновлення працездатності 

спортсменів. 

119. Опишіть особливості харчування спортсменів силових та швидкісно-

силових видів спорту. 

120. Опишіть особливості харчування спортсменів видів спорту на 

витривалість (на прикладі використання «короткого тайперу». 



  

 

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 в спорті». Види, принципи, 

періоди, етапи та засоби реабілітації спортсменів 

2. Оцінювання ефективності реабілітації в спорті: мануальне тестування м’язів 

за Ловеттом 

3. Загальні основи фізичної реабілітації в спортивній травматології 

4. Особливості лікування і реабілітації спортивних ушкоджень різного 

характеру 

5. Діагностика ушкодження м’яких тканин колінного суглоба 

6. Фізична реабілітація після оперативного видалення меніска та реконструкції 

хрестоподібних зв'язок колінного суглоба 

7. Фізична реабілітація після реконструкції ахіллового сухожилка, 

ушкодження зв'язок і суглобової сумки гомілковоступневого суглоба та запалення 

підошвового сухожилка 

8. Фізична реабілітація при травматичних ушкодженнях плечового та 

ліктьового суглобів 

9. Синдром міофасціальних тригерних точок 

10. Мануальна терапія у лікуванні захворювань хребта спортсменів 

11. Фактори, що погіршують працездатність та негативно впливають на 

процеси реабілітації спортсменів 

12. Природні фізичні чинники у зміцненні здоров'я спортсменів: 

загартовування 

13. Нетрадиційні засоби у зміцненні здоров'я спортсменів: рефлексотерапія 

14. Засоби відновлення та їх характеристика 

 

Екзаменатор   _____________ М.Ф. Хорошуха 

 

Завідувач кафедри  ______________ В.М. Савченко 

 


