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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 

Основні 

1. Белікова Н. О. Основи фізичної реабілітації в схемах і таблицях : 

[навч.-метод. посіб.] / Н. О. Белікова, Л. П. Сущено. – К.: Козарі, 2009. – 

74 с. 

2. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навч. посіб. / А. 

С. Вовканич. – Львів: ЛДУФК, 2013. – 184 с. 

3. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи  навч. посіб. / Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький : 

ХНУ, 2011. – 143 с. 

4. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная 

медицина / В.А.Епифанов. - М. : Медицина, 1999. – 304 с. 

5. Івасик Н. Фізична реабілітація при порушенні діяльності органів 

дихання : навч. посіб. / Наталія Івасик. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : 

Український бестселер, 2009; Тріада плюс, 2012. – 192 с. 

6. Кардиореабилитация : практическое руководство / Под. ред. Дж 

Ниебауэр; пер. С англ., под. ред. Ю.М Позднякова. – М. : Логосфера, 2012. 

– 328 с. 

7. Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухин. – К. : 



Олімпійська література, 2010. – 486 с. 

8. Основи физической реабилитации : учеб. для студентов вузов / 

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

9. Пархотик И.И. Физическая реабилитация при заболеваниях 

органов брюшной полости / И.И. Пархотик. – К. : Олимп. лит., 2003. – 224 

с. 

10. Порада А. М. Медико-соціальна реабілітація і медичний 

контроль  :  підручник / А. М. Порада, О. В. Порада. – К. : Медицина, 

2011.  – 295 с. 

11. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы / под ред. проф. И. Н. Макаровой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

293 с. 

12. Физическая реабилитация : Учебник для студентов высших 

учебных заведений / Под ред. проф. С.Н. Попова.-Ростов н/Д : Феникс, 

2005. – 608 с. 

13. Реабилитация кардиологических больных / Под ред. К.В. 

Лядова, В.Н. Преображенского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 288с. 

14. Григус І. М. Фізична реабілітація в пульмонології : 

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

 

Додаткові 

1. Бирюков А.А. Лечебный массаж / А.А. Бирюков. - К. : Олимпийская 

литература, 1995. - 200с. 
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3. Кукушкина Т.Р. Руководство по реабилитации больных частично 

утративши трудоспособность / Т.Р. Кукушкина. - М. : Медицина, 1989. - 

136с. 

4. Лечебная физическая культура: Учебник для институтов 

физкультуры / Под ред. С.Н.Попова. - М.: Физкультура и спорт, 1988. – 272 с. 

5. Лечебная физкультура : Справочник / Под ред. Епифанова В.А. - М.: 

Медицина, 1987. – 528 с. 

6. Вардимиади Н.Д., Машкова Л.Г. Лечебная физическая культура и 

диетотерапия  при ожирении. – К.: Здоров’я, 1988. – 48 с. 

7. Немедикаментозне лікування в клініці внутрішніх хвороб / Бабов 

К.Д., Бліндер М.А., Богданов М.М. та ін. – К.: Здоров’я, 1995. – 528 с.   

9. Вардимиади Н.Д., Машкова Л.Г. Лечебная физическая культура при 

хронических заболеваниях печени и желчных путей. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – К.: Здоровя, 1985. – 56 с. 

10. Кокосов А.Н., Стрельцова Э.В. Лечебная физическая культура в 

реабилитации больных с заболеваниями легких. – Изд. 2-е перераб. и доп. – 

Л.: Медицина, 1987. – 144 с. 

11. В.В. Шигалевский Лечебная физкультура при хронической 

пневмонии. – К.: Здоровя, 1972. – 96 с. 
 



 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
 

1. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне застосування фізичних вправ при 

захворюваннях органів дихання 

2. Охарактеризуйте варикозне розширення вен, фізична реабілітація. 

3. Охаректеризуйте лікувальні рухові режими та засоби фізичної 

реабілітації на клінічному та постклінічному етапах реабілітації 

4. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне застосування фізичних вправ при 

захворюваннях органів травлення 

5. Надайте характеристику реабілітації та вторинну профілактику 

виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки 

6. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне застосування фізичних вправ при 

захворюваннях органів видільної системи 

7. Охарактеризуйте  засоби фізичної реабілітації при пневмонії 

8. Охарактеризуйте рухові режими та форми проведення занять при 

гіпотонічній хворобі 

9. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне застосування фізичних вправ при 

захворюваннях обміну речовин 

10. Опишіть особливості фізичної реабілітації при бронхіальній астмі. 

11. Опишіть особливості фізичної реабілітації при стенокардії 

12. Охарактеризуйте методичні засади застосування комплексної 

фізичної 

реабілітації при ожирінні 

13. Опишіть  профілактикц захворювань органів дихання. Вплив 

засобів фізичної реабілітації на дихальну систему 

14. Опишіть рухові режими, реабілітаційні заходи і засоби при 

гастритах 

15. Охарактеризуйте класифікацію дихальних вправ, які 

застосовуються в 

реабілітації, їх вплив на організм людини 

16. Опишіть застосування засобів фізичної реабілітації при запальних 

захворюваннях судин 

17. Охарактеризуйте основні засоби фізичної реабілітації на клінічному 

етапі при інфаркті міокарда 

18. Опишіть особливості фізичної реабілітація та профілактики при 

подагрі 

19. Опишіть завдання та засоби фізичної реабілітації при плевриті 

20. Охарактеризуйте основні засоби та методика фізичної реабілітації 

при пневмонії 

21. Опишіть механізми лікувального впливу фізичних вправ при 

захворюваннях органів травлення 

 



22. Надайте характеристику  засобів, форм та методів фізичної 

реабілітації при цукровому діабеті 

23. Охарактеризуйте механізми лікувального впливу фізичних вправ 

при захворюваннях серцево-судинної системи 

24. Надайте характеристику застосування засобів фізичної реабілітації 

при захворюваннях гепатобіліарної системи 

25. Опишіть особливості методики лікувальної гімнастики і масажу при 

ожирінні 

26. Охарактеризуйте особливості побудови програм фізичної 

реабілітації в залежності від форми дискінезії жовчовивідних шляхів 

27. Охарактеризуйте програмування занять з фізичної реабілітації при 

гіпертонічній хворобі 

28. Опишіть класифікацію і характеристика фізичних вправ, що 

застосовуються з лікувальною метою при серцево-судинних захворюваннях 

29. Охарактеризуйте механізми лікувальної дії фізичних вправ при 

захворюваннях сечовивідної системи 

30. Опишіть застосування засобів фізичної реабілітації при хронічній та 

гострій пневмонії. Особливості методики. 

31. Охарактеризуйте програмування занять з фізичної реабілітації при 

жовчно-кам’яній хворобі 

32. Опишіть механізми лікувальної дії фізичних вправ при 

захворюваннях обміну речовин 

33. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації 

приатеросклерозі. 

34. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне застосування фізичної реабілітації 

при захворюваннях органів травлення 

35. Охарактеризуйте застосування комплексної фізичної реабілітації 

при захворюваннях обміну речовин. 

36. Опишіть механізм лікувальної дії фізичних вправ і фізична 

реабілітація при облітеруючому ендартеріїті. 

37. Опишіть вплив фізичних вправ на дихальну систему. 

38. Охарактеризуйте вплив фізичних вправ на серцево-судинну систему 

39. Опишіть застосування диференційованої методики фізичної 

реабілітації при хронічному гастриті 

40. Опишіть основні засоби фізичної реабілітації хворих на 

стенокардію на клінічному та постклінічному етапі 

41. Опишіть завдання, засоби та методи фізичної реабілітації при 

жовчнокам’яній хворобі. 

42. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне застосування засобів фізичної 

реабілітації при захворюваннях органів сечовиділення 

43. Опишіть рухові режими, завдання та засоби фізичної реабілітації 

при хронічній пневмонії. 

44. Опишіть методику лікувальної гімнастики і масажу при 

бронхоектатичній хворобі. 



45. Охарактреизуйте особливості фізичної реабілітації при 

облітерувальних захворюваннях артерій 

46. Охарактеризуйте мету, завдання, форми і методи фізичної 

реабілітації хворих із захворюваннями серця. 

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

ожирінні. 

48. Охарактеризуйте методику лікувальної гімнастики при плевриті 

49. Опишіть завдання, засоби та методи реабілітації при подагрі 

50. Обґрунтуйте клініко-фізіологічне лікувальної дії фізичних вправ та 

їх класифікація при захворюваннях органів дихання 

51. Охарактеризуйте вплив фізичних вправ на видільну систему 

52. Опишіть завдання, засоби та методи реабілітації при цукровому 

діабеті 

53. Опишіть лікувальну гімнастику при гломерулонефриті 

54. Опишіть рухові режими, завдання та засоби фізичної реабілітації 

при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки 

55. Охарактеризуйте програмування занять з фізичної реабілітації при 

інфаркті міокарда. 

56. Охарактеризуйте форми реабілітаційних заходів і основні режими 

лікувального застосування фізичних вправ в умовах клініки при 

захворюваннях серця 

57. Опишіть програмування занять з фізичної реабілітації при 

бронхіальній астмі 

 

58. Опишіть програмування занять з фізичної реабілітації при 

хронічному гастриті 

59. Місце лікувальної дозованої ходьби у системі фізичної реабілітації 

при захворюваннях серцево-судинної системи 

60. Охарактеризуйте класифікацію дихальних вправ, їх вплив на 

організм людини. 

61. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації при 

захворюваннях кишок. 

62. Опишіть програму фізичної реабілітації при опущенні органів 

черевної порожнини. 

63. Дайте загальну характеристику туберкульозу легенів. Задачі, 

засоби, форми та методи ЛФК при туберкульозі легень. 

64. Опишіть фізичну реабілітацію при захворюваннях серця. 

65. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації хворих, які 

перенесли операцію аортокоронарного шунтування. 

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

67. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації при 

нирковокамяній хворобі. 

68. Опишіть фізичну реабілітацію при нефриті. 

69. Опишіть фізичну реабілітацію при пієліті. 

 



70. Опишіть особливості фізичної реабілітації при ураженнях 

кровоносних судин. 

71. Охарактеризуйте фізичну реабілітацію при оперативних втручаннях 

на органах грудної клітки. 

72. Надайте характеристику особливостям реабілітації після операцій 

на гортані та трахеї. 

73. Опишіть особливості ФР після оперативних втручань на плеврі, 

показання і протипоказання до призначення лікувальної фізкультури. 

74. Охарактеризуйте фізичну реабілітацію при оперативних втручаннях 

на легенях. 

75. Надайте характеристику фізичній реабілітації при оперативних 

втручаннях на серці. 

76. Опишіть програму фізичної реабілітації після мастектомії. 

77. Охарактеризуйте фізичну реабілітацію при оперативних втручаннях 

на шлунку. 

78. Надайте характеристику фізичній реабілітації при оперативних 

втручаннях на кишківнику. 

79. Опишіть фізичну реабілітацію після апендектомії. 

80. Охарактеризуйте фізичну реабілітацію після вилучення гриж 

живота та паху. 

81. Надайте характеристику особливостям реабілітації в 

післяопераційний період після видалення пахової грижі, та грижі живота. 

82. Опишіть фізичну реабілітацію після спленектомії. 

83. Охарактеризуйте фізичну реабілітацію після операцій оваріоектомії 

у жінок. 

84. Надайте характеристику фізичній реабілітації після операцій з 

приводу опущеннях матки та піхви у жінок. 

85. Опишіть  профілактику опущення матки та піхви. Медоди 

реабілітації, ЛФК при опущеннях матки та піхви. 

86. Охарактеризуйте фізичну реабілітацію при оперативних втручаннях 

на простаті у чоловіків. 

87. Надайте характеристику профілактики захворювань простати. 

Методи фізичної реабілітації після хірургічніх втручань на простаті. 

 
 

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. Загальні питання відновного лікування при захворюваннях серцево-

судинної системи. 

2. Визначення толерантності до фізичного навантаження. Визначення 

функціонального класу хворих на ІХС. 

3. Фізична терапія хворих на стенокардію.  

4. Фізична терапія хворих на інфаркт міокарда.  

5. Фізична терапія хворих на гіпертонічну хворобу. 

6. Фізична терапія хворих на гіпотонічну хворобу. 

7. Фізична терапія хворих з  набутими пороками серця. 

8. Фізична терапія хворих з запальними хворобами серця (ендокардити, 

міокардити) 

9. Програма фізичної терапії при інфаркті міокарда у лікарняний та 

післялікарняний періоди реабілітації. 

10. Загальні питання фізичної терапії при захворюваннях органів дихання. 

11. Фізична терапія хворих на пневмонію та пневмосклероз. 

12. Фізична терапія хворих на простий (необструктивний) бронхіт.  

13. Фізична реабілітація хворих на бронхіальну астму. 

14. Фізична реабілітація хворих на бронхоектатичну хворобу та плеврит.  

15. Фізична реабілітація хворих на емфізему  легень.  

16. Загальні питання фізичної терапії при захворюваннях органів травлення. 

17. Фізична терапія хворих на гастрит. 

18. Фізична терапія хворих на виразкову хворобу. 

19. Фізична терапія хворих з хворобами жовчно-видільної системи 

(холецистит, жовчо-кам’яна хвороба). 

20. Фізична реабілітація хворих на панкреатит.  

21. Фізична реабілітація хворих з хворобами кишок (ентаріти, коліти).  



22. Загальні питання фізичної терапії при захворюваннях органів 

сечовидільної системи. 

23. Фізична терапія хворих на нефрит (гломерулонефрит), пієліт 

(пієлонефрит) 

24. Характеристика засобів фізичної терапії при нирковокамяній хворобі. 

25. Особливості фізичної реабілітації при цукровому діабеті. Принципи 

складання комплексів ЛФК при цукровому діабеті. 

26. Фізична реабілітація хворих на цукровий діабет.  

27. Загальні питання фізичної терапії при порушеннях обміну речовин. 

28. Фізична реабілітація при ожирінні. 

29. Фізична реабілітація хворих на падагру. 

30. Загальні питання фізичної терапії при хірургічних хворобах органів 

грудної клітки та судин. 

31. Фізична реабілітація жінок з хворобами молочної залози. Особливості 

застосування засобів фізичної терапії після оперативних втручань на 

молочній залозі.  

32. Особливості застосування засобів фізичної терапії після оперативних 

втручань на органах дихання (трахеї, легенях, плеврі). 

33. Особливості застосування засобів фізичної терапії після оперативних 

втручань з приводу травм грудної клітки.  

34. Особливості застосування засобів фізичної терапії після оперативних 

втручань на серці.   

35. Особливості застосування засобів фізичної терапії після оперативних 

втручань на переферійних судинах.  

36. Загальні питання фізичної терапії при хірургічних хворобах органів 

черевної порожнини. 

37. Особливості застосування засобів фізичної терапії після оперативних 

втручань на шлунку. 

38. Особливості застосування засобів фізичної терапії після оперативних 

втручань на жовчовивідних шляхах та кишках. 

39. Особливості застосування засобів фізичної терапії після оперативних 

втручань з приводу гриж стінки живота та при опущенні органів черевної 

порожнини.  



40. Особливості застосування засобів фізичної терапії після оперативних 

втручань на сечовидільних органах (при сечо-кам’яній хворобі).  

41. Фізична терапія при оперативних втручаннях на простаті у чоловіків. 

42. Особливості застосування різних форм лікувальної физичної культури 

після оперативних втручань з приводу статевих захворювань у жінок і 

чоловіків. 

 

Екзаменатор   _____________ Ю.М. Погребняк  

 

Завідувач кафедри  ______________ В.М. Савченко 

 


