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Розробник: 

Буряк Ольга Юріївна, старший викладач кафедри фізичної реабілітації 

та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни  

«Основи фізичної терапії» 

Курс  2 

Спеціальність (спеціалізація) 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Форма проведення: очна 

Тривалість проведення: 1 година 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

Комп’ютерне тестування 30 балів + 10 

балів відкрите питання= 40 балів 

 

Критерії оцінювання ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ БІЛЕТІВ 

 

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 

 

Програму екзамену  розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології 

Протокол від _15_ грудня 2021 р., протокол №__11___  

 

ПЕРЕЛІК ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

1. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навч. посіб. / А. С. Вовканич. – Львів: 

ЛДУФК, 2013. – 184 с. 

2. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник. – К.: Олімпійська література, 2010. 

– 488 с. 

3.   Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії: підручник/ Л.О.Вакуленко, 

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

– Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 372 с. 

4. Порада А. М. Медико-соціальна реабілітація і медичний контроль: підручник / А. М. Порада, 

О. В. Порада. – К.: Медицина, 2011.  – 295 с. 

5. Шаповалова В. А. Спортивна медицина і фізична реабілітація: Навч. посібник /  

 В. А. Шаповалова, В.М. Коршак, В.М. Халтагарова та ін.. – К.: Медицина, 2008. – 248 с.  

 

Форма проведення екзамену: очно 

 Екзамен комбінований: комп’ютерне тестування (30 тестових завдань, кожне 

з питань при правильній відповіді оцінюється в 1 бал (30 балів)) та 1 відкрите 

запитання, яке оцінюється в 10 балів.  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 



  

1. Розкрийте основні принципи фізичної реабілітації, і охарактеризуйте їх. 

2. Розкрийте основні засоби фізичної реабілітації і охарактеризуйте їх. 

3. Розкрийте основні вимоги до складання реабілітаційних програм. 

4. Розкрийте поняття цілей у SMART- форматі. 

5. Охарактеризуйте загальні компетентності фізичних терапевтів. 

6. Охарактеризуйте фахові компетентності фізичних терапевтів. 

7. Подайте характеристику періодів та етапів фізичної  терапії/реабілітації. 

8. Розкрийте сферу діяльності фахівця з фізичної терапії/реабілітації в Україні. 

9. Подайте характеристику діяльності міжнародних організацій з фізичної терапії. 

10. Розкрийте поняття «лікувальна фізична культура», «терапевтичні вправи» 

порівняйте їх. 

11. Які має особливості метод ЛФК у порівнянні з іншими методами відновлення. 

12. Назвіть чотири механізми впливу лікувальних фізичних вправ на організм 

людини і дайте кожному характеристику. 

13. Розкрийте механізми впливу масажу на організм людини і дайте кожному 

характеристику. 

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

вправи, рухливі та спортивні ігри, працетерапія, природні чинники. 

15. Розкрийте та охарактеризуйте форми ЛФК. 

16. Охарактеризуйте способи дозування фізичного навантаження при 

лікувальному використанні фізичних вправ. 

17. Розкрийте значення фізіотерапії у реабілітаційному процесі. 

18. Перерахуєте процедури водолікування та охарактеризуйте їх. 

19. Розкрийте поняття «теплолікування» та «бальнеолікування». 

20. Подайте характеристику лікувального масажу. 

21. Розкрийте історію лікувального застосування фізичних вправ та масажу. 

22. Охарактеризуйте становлення фізичної реабілітації. 

23. Розкрийте рухові режими для хворих у стаціонарі та охарактеризуйте їх. 

24. Розкрийте рухові режими для хворих у поліклініці та санаторіях та 

охарактеризуйте їх. 

25. Подайте загальну характеристика функціональних проб і тестів.  

26. Розкрийте загальна характеристика методів оцінки ефективності ЛФК. 

27. Розкрийте анімалотерапію як метод реабілітації. 

28. Розкрийте рефлексотерапію як метод реабілітації. 

29.    Розкрийте особливості поєднання різних засобів фізичної терапії. 



  

30.    Охарактеризуйте що таке ерготерапія та яке вона має значення у 

реабілітаційному процесі. 

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) 

 

 

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.  Дайте визначення реабілітації/терапії, розкрийте її зміст, завдання, види, 

принципи, засоби. Розкрийте віхи становлення фізичної реабілітації.  

2. Схарактеризуйте періоди та етапи фізичної реабілітації.  

3. Розкрийте режими рухової активності у фізичній терапії на різних етапах 

реабілітації/терапії.  

4. Розкрийте сферу діяльності фахівця з фізичної терапії/реабілітації в 

Україні. Подайте приклади діяльності фахівця з фізичної терапії/реабілітації.  

5. Подайте  характеристику компетентностей фізичних терапевтів. 

Розкрийте загальні та фахові компетентності фізичних терапевтів. 

6. Розкрийте як складаються реабілітаційні програми. Подайте визначення  

цілей у SMART- форматі. 

7. Охарактеризуйте діяльності міжнародних організацій з фізичної терапії.  

8. Подайте визначення основним засобам ЛФК, додатковим засоби ЛФК. 

9. Подайте клініко-фізіологічне обґрунтування лікувальної дії фізичних 

вправ.  

10. Подайте клініко-фізіологічне обґрунтування лікувальної дії масажу.  

11. Охарактеризуйте кабінет (зал) ЛФК. Охарактеризуйте кабінет масажу. 

12. Розкрийте організацію занять з лікувальної фізичної культури. 

Розкрийте організацію занять з масажу. 

13. Розкрийте методику дозування фізичних вправ  у лікувальній фізичній 

культурі. 

14. Дайте визначення форм ЛФК. Наведіть приклади різних форм занять 

лікувальною фізичною культурою. 

15. Подайте характеристику основних прийомів класичного масажу. 

16. Надайте загальну характеристику функціональних проб і тестів. 

17. Надайте загальну характеристику обстеження хворих. Розкрийте поняття 

анамнез та подайте алгоритм його застосування.  

18. Розкрийте завдання та класифікацію функціональних проб і тестів. 

19. Розкрийте алгоритм проведення функціональних проби і тести.  

20. Подайте загальну характеристику застосування показників толерантності 

до фізичних навантажень в процесі фізичної реабілітації. 

21. Охарактеризуйте нетрадиційні програми реабілітації.  

22. Охарактеризуйте поняття – ерготерапія та розкрийте її роль у програмах 

реабілітації пацієнтів. 

23. Розкрийте теоретичні основи методу – іпотерапії, опишіть основні його 

переваги, показання та протипоказання. 

24.      Розкрийте можливості поєднання різних засобів фізичної 

реабілітації/терапії. 

25.      Розкрийте теоретичні основи методу –  дельфінотерапія. Опишіть 

основні його переваги, показання та протипоказання. 



  

26.      Розкрийте теоретичні основи методу – рефлексотерапія. 

Охарактеризуйте основні його переваги, показання та протипоказання, 

методики застосування. 

 

 

Екзаменатор   _____________ О.Ю. Буряк 

 

Завідувач кафедри  ______________ В.М. Савченко 

 


