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Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни  

«Фізична реабілітація» 

 

Курс ІV 

Спеціальність (спеціалізація) 6.010201 -  Фізичне виховання 

Форма проведення: 

Письмова / усна / комбінована 

Письмова 

Тривалість проведення: 2  години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

 

 

Критерії  оцінювання: 

Оцінка  

 

Кількість балів 

перша частина: письмова відповідь на два запитання 2*15=30 

Відмінно 

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) 

несуттєвих помилок (вищий рівень) 

14 – 15 

Дуже добре 

Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) 

несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 

12 – 13  

Добре 

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-

2) суттєвих помилок (середній рівень) 

10 – 30  

Задовільно 

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) 

суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

8 - 9 

Достатньо 

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  

задовольняють  мінімальні вимоги результатів навчання  

(нижче середнього рівень) 

6 - 7 



Незадовільно 

Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні 

вимоги результатів навчання з можливістю повторного 

складання модулю (низький рівень) 

4 - 5 

Незадовільно 

З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння 

відсутні) 

1 - 3 

друга частина: тестові завдання, правильна відповідь – 2 бал 2*5=10 

Загальна кількість балів 40 балів 
 

Перелік допоміжних матеріалів: - 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Дайте визначення реабілітації, назвіть її основну мету і завдання.  

2. Назвіть основні види фізичної реабілітації, подайте характеристику. 

3. Які загальні принципи фізичної  реабілітації. 

4. Охарактеризуйте  періоди фізичної реабілітації. 

5. Охарактеризуйте етапи фізичної реабілітації. 

6. Назвіть основні засоби, що використовуються під час фізичної реабілітації, 

подайте коротку характеристику. 

7. Назвіть  додаткові засоби фізичної реабілітації, подайте коротку 

характеристику. 

8. Дайте визначення лікувальної фізичної культури як методу фізичної 

реабілітації. 

9. Охарактеризуйте тонізуючий механізми лікувальної дії фізичних вправ. 

10. Охарактеризуйте трофічний механізми лікувальної дії фізичних вправ. 

11. Охарактеризуйте механізми компенсації функцій лікувальної дії фізичних 

вправ. 

12. Охарактеризуйте механізми нормалізації функцій лікувальної дії фізичних 

вправ. 

13. Подайте характеристику режимам рухової активності. 

14. Назвіть показання та протипоказання до призначення засобів ЛФК. 

15. Розкрийте педагогічні принципи використання фізичних вправ у 

реабілітаціїї. 

16. Розкрийте форми проведення занять фізичними вправами у реабілітаціїї.  

17. Подайте класифікацію фізичних вправ які застосовуються у фізичній 

реабілітації. 

18. Подайте критерії дозування фізичних навантажень при проведенні ЛФК. 

19. Дайте характеристику легкої, середньої та великої інтенсивності фізичних 

навантажень при призначенні ЛФК. 

20. Подайте характеристику періодів призначення ЛФК при різних 

захворюваннях і травмах. 



21. Яким чином оцінити ефективність процедур ЛФК. 

22. Охарактеризуйте способи проведення занять ЛФК та методичні принципи 

проведення занять ЛФК. 

23. Охарактеризуйте складові частини заняття з лікувальної гімнастики. 

24. Подайте характеристику основним формам ЛФК. 

25. Подайте характеристику формі ЛФК - гідрокінезитерапія. 

26. Розкрийте поєднання ЛФК з іншими методами реабілітаціїї. 

27. Подайте характеристику форм лікарсько-педагогічних спостережень. 

28. Подайте визначення понять "фізіотерапія" і "фізичні чинники". 

29. Перерахуєте процедури водолікування та охарактеризуйте їх. 

30. Подайте характеристику лікувального масажу та його основних прийомів. 

31. Розкрийте методичні особливості застосування лікувального масажу. 

32. Розкрийте суть точкового масажу і його техніку. 

33. Розкрийте основні протипоказання до застосування лікувального масажу. 

34. Охарактеризуйте застосування іпотерапії у фізичній реабілітації. 

35. Охарактеризуйте застосування дельфінотерапії у фізичній реабілітації. 

36. Охарактеризуйте застосування рефлексотерапії у фізичній реабілітації. 

37. Розкрийте оцінку реакції на фізичне навантаження. 

38. Розкрийте сферу діяльності фахівця з фізичної реабілітації в Україні. 

39. Обґрунтуйте застосування засобів фізичної реабілітаціїї при захворюваннях 

органів дихання. 

40. Обґрунтуйте застосування засобів фізичної реабілітаціїї при захворюваннях 

серцево-судинної системи. 

41. Обґрунтуйте застосування засобів фізичної реабілітаціїї при захворюваннях 

органів травлення. 

42. Обґрунтуйте застосування засобів фізичної реабілітаціїї при захворюваннях 

обміну речовин. 

43. Обґрунтуйте застосування засобів фізичної реабілітаціїї при захворюваннях 

суглобів. 

44. Обґрунтуйте застосування засобів фізичної реабілітаціїї при захворюваннях 

нервової системи. 

45. Обґрунтуйте застосування засобів фізичної реабілітаціїї при захворюваннях 

та травмах опорно-рухового апарату. 
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