
 
 



ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ 

 
Рівень володіння навчальним матеріалом з курсів «Основи фізичної 

реабілітації», «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів», 

«Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях», «Фізична реабілітація у 

травматології та ортопедії», «Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи», повинен бути відображений в оцінках, що виставляються під час 

складання вступного випробування. 

Загальне оцінювання здійснюється згідно з наступними критеріями: 

 

1. Повнота та глибина володіння програмним матеріалом з курсу. 

2. Логічність та грамотність викладу матеріалу. 

3. Правильність відповідей на поставлені запитання. 

4. Обґрунтованість висновків та уміння їх аргументувати. 

5. Уміння володіти спортивною термінологією. 

 

Програми з дисциплін «Основи фізичної реабілітації», «Фізична 

реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів», «Фізична реабілітація при 

хірургічних захворюваннях», «Фізична реабілітація у травматології та ортопедії», 

«Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи» розроблено  з 

урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про 

Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими 

спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за 

освітніми рівнями бакалавра». 

Вступники  повинні знати основні положення фізичної реабілітації, клініко-

фізіологічне обґрунтування лікувальної дії фізичних вправ, характеристику 

медичних та реабілітаційних установ в Україні, етапи фізичної реабілітації та 

рухові режими, періоди застосування фізичних вправ при різних захворюваннях, 

класифікацію і характеристика фізичних вправ, характеристику реабілітаційного 

діагнозу: принципи складання, загальні поняття про санаторно-курортне 

лікування, основні етапи історії лікувального застосування фізичних вправ та 

масажу, види та засоби реабілітації, організацію занять лікувальної фізичної 



культури (кабінет ЛФК, обладнання кабінету ЛФК), форми лікувальної фізичної 

культури та ін. А також особливості фізичної реабілітації при захворюваннях 

серцево-судинної, дихальної системи, захворюваннях органів шлунково-

кишкового тракту та обміну речовин, при порушеннях постави та сколіотичній 

хворобі, травмах верхніх та нижніх кінцівок, переломах хребта різної локалізації, 

переломах кісток тазу, при захворюваннях і травмах центральної нервової та 

периферичної нервової системи.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Оцінка Критерії 

 

 

 

Склав 

Ставиться вступнику, який виявив знання основного навчального 

матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, 

передбаченні програмою, ознайомлений з основною рекомендованою 

літературою; при виконанні завдань припускається помилок, але 

демонструє спроможність їх усувати. 

 

Не склав 

Ставиться вступнику, який допускає принципові помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань, не може продовжити 

навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових занять з 

відповідної дисципліни. 

 

ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Надайте клініко-фізіологічне обґрунтування лікувальної дії фізичних вправ.  

2. Надайте характеристику медичних та реабілітаційних установ в Україні.  

3. Охарактеризуйте етапи фізичної реабілітації та рухові режими. 

4. Охарактеризуйте програму фізичної реабілітації при цукровому діабеті. 

5. Охарактеризуйте періоди застосування фізичних вправ при різних 

захворюваннях. 

6. Опишіть класифікацію і характеристика фізичних вправ, що застосовуються з 

лікувальною метою при гіпертонічній хворобі І стадії.  

7. Надайте характеристику реабілітаційного діагнозу: принципи складання. 

8. Надайте загальне поняття про забиття. Загальні ознаки та принципи першої 

допомоги при таких типах ушкоджень. 

9. Охарактеризуйте в'ялі та спастичні паралічі при захворюваннях нервової 

системи. 

10. Надайте загальні поняття про санаторно-курортне лікування.  



11. Сформулюйте основні етапи історії лікувального застосування фізичних 

вправ та масажу.  

12. Охарактеризуйте програму фізичної реабілітації при хронічному бронхіті у 

дітей на санаторному етапі.  

13. Надайте визначення пневмонії: характеристика захворювання, етіологія, 

патогенез, клініка. Основні засоби фізичної реабілітації при даному 

захворюванні. 

14. Опишіть класифікацію і характеристику фізичних вправ, що застосовуються 

з лікувальною метою при серцево-судинних захворюваннях. 

15. Надайте поняття про реабілітацію. Види реабілітації. Засоби фізичної 

реабілітації. Етапи реабілітації. 

16. Охарактеризуйте інфаркт міокарда (поняття, етіологія, клініка, класифікація) 

та програми фізичної реабілітації при інфаркті міокарда. 

17. Надайте поняття про лікувальну фізичну культуру, її завдання. 

18. Охарактеризуйте рухові режими та форми проведення занять лікувальної 

гімнастики при гіпотонічній хворобі. 

19. Визначте мету, завдання та засоби фізичної реабілітації. 

20. Надайте визначення ішемічної хвороби серця: поняття, етіологія, патогенез, 

класифікація, симптоми. 

21. Охарактеризуйте фізичні вправи, які застосовуються при ожирінні І-ІІ 

ступеня. 

22. Охарактеризуйте організацію занять лікувальної фізичної культури (кабінет 

ЛФК, обладнання кабінету ЛФК). 

23. Надайте характеристику форм лікувальної фізичної культури.  

24. Розкрийте загальне поняття про вивихи: етіологія, класифікація, клінічні 

прояви. Завдання, засоби лікувальної фізичної культури при вивихах.  

25. Надайте загальні вимоги до методики проведення занять ЛФК. Основні 

частини заняття лікувальної гімнастики та їх характеристика.  

26. Опишіть основні види травм та ушкоджень опорно-рухового апарату. 

27. Охарактеризуйте сферу діяльності фізичного терапевта в Україні та в 

зарубіжних країнах. 

28. Опишіть основи фізіологічної класифікації фізичних вправ, особливості їх 

застосування при порушеннях постави. 

29. Охарактеризуйте документація кабінету ЛФК. 

30. Надайте загальне поняття про переломи кісток. Види іммобілізації. 

31. Надайте характеристику основних засобів ЛФК.  

32. Надайте клініко-фізіологічне обґрунтування лікувальної дії фізичних вправ 

при остеохондрозі (підгострий період). 

33. Обґрунтуйте нейро-рефлекторно-гуморальний механізм впливу фізичних 

вправ на організм людини. 

34. Опишіть особливості застосування фізичних вправ при асиметричній 

поставі. 

35. Охарактеризуйте способи проведення занять ЛФК та методичні принципи 

проведення занять ЛФК.  



36. Обґрунтуйте застосування фізичних вправ при хронічному гастриті в 

залежності від форми гастриту на стаціонарному етапі. 

37. Охарактеризуйте рухові режими в лікувально-профілактичних установах. 

Форми ЛФК. 

38. Надайте характеристику фізичних вправ при виразковій хворобі шлунку та 

дванадцятипалої кишки. 

39. Надайте загальну характеристика методів оцінки ефективності ЛФК.  

40. Охарактеризуйте методику лікувальної гімнастики при сколіотичній хворобі 

І ступеня. 

41. Визначте засоби та завдання фізичної реабілітації.  

42. Надайте визначення поняття постави, види порушень постави у дітей. 

Основні засоби фізичної реабілітації та профілактика порушень постави. 

43. Розкрийте загальне поняття про розтягнення. Загальні ознаки та принципи 

першої допомоги при таких типах ушкоджень.  

44. Визначте та опишіть завдання та засоби фізичної реабілітації при плевриті на 

стаціонарному етапі відновного лікування. 

45. Надайте характеристику компетентностей фахівців з фізичної терапії.  

46. Охарактеризуйте механізми лікувальної дії фізичних вправ при 

захворюваннях серцево-судинної системи. 

47. Охарактеризуйте механізми лікувальної дії фізичних вправ. 

48. Визначте завдання, засоби фізичної реабілітації при ішемічному інсульті.  

49. Обґрунтуйте особливості застосування дієтотерапії у фізичній реабілітації.  

50. Охарактеризуйте захворювання дихальної системи, при яких застосовуються 

засоби фізичної реабілітації. 

51. Обґрунтуйте особливості застосування дельфінотерапії у фізичній  

реабілітації. 

52. Охарактеризуйте завдання та засоби фізичної реабілітації при травмах 

верхніх кінцівок. 

53. Охарактеризуйте захворювання серцево-судинної системи, при яких 

застосовуються засоби фізичної реабілітації. 

54. Надайте визначення бронхіту: етіопатогенез, клініка та охарактеризуйте  

фізичні вправи, які застосовуються при бронхіті. 

55. Охарактеризуйте захворювання нервової системи, при яких застосовуються 

засоби фізичної реабілітації. 

56. Охарактеризуйте етіологію, класифікацію та симптоми при порушеннях зору 

у дітей.  

57. Охарактеризуйте захворювання органів шлунково-кишкового тракту, при 

яких застосовуються засоби фізичної реабілітації. 

58. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації дітей з ДЦП. 

59. Визначте основні принципи застосування рухливих ігор у фізичній 

реабілітації. 

60. Охарактеризуйте особливості фізичної реабілітації дітей хворих на 

бронхіальну астму. 

61. Розробіть комплекс з 10-12 фізичних вправ для профілактики порушень зору 

у дітей та обґрунтуйте їх використання.   



62. Розробіть комплекс з 8-10 загальнорозвивальних вправ для розвитку м’язів 

стопи та обґрунтуйте їх використання. 

63. Розробіть комплекс з 8-10 спортивно-прикладних вправ та обґрунтуйте їх 

використання. 

64. Розробіть комплекс з 10-12 загальнорозвивальних вправ з медицинболами та 

обґрунтуйте їх використання. 

65. Розробіть комплекс з 10-12 спеціальних фізичних вправ при шийному 

остеохондрозі та обґрунтуйте їх використання. 

66. Розробіть комплекс з 10-12 загальнорозвивальних вправ для розвитку 

дихальних м’язів та обґрунтуйте їх використання. 

67. Розробіть комплекс з 10-12 спеціальних фізичних вправ для хворого на 

гіпотонічну хворобу та обґрунтуйте їх використання. 

68. Розробіть комплекс з 10-12 спеціальних фізичних вправ при кіфотичній 

поставі та обґрунтуйте їх використання. 

69. Розробіть комплекс з 10-12 фізичних вправ для хворого на гіпертонічну 

хворобу І стадії та обґрунтуйте їх використання. 

70. Розробіть комплекс з 10-12 спеціальних фізичних вправ для хворого на 

неврит лицевого нерва та обґрунтуйте їх використання. 

71. Розробіть комплекс з 8-10 спеціальних фізичних вправ у ходьбі для хворого 

на дрібновогнищевий інфаркт міокарда та обґрунтуйте їх використання. 

72. Розробіть комплекс з 10-12 коригувальних вправ при лордотичній поставі та 

обґрунтуйте їх використання. 

73. Розробіть комплекс з 10-12 вправ для розвитку рівноваги та обґрунтуйте їх 

використання.  

74. Розробіть комплекс з 10-12 спеціальних фізичних вправ для хворого на 

пневмонію та обґрунтуйте їх використання. 

75. Розробіть комплекс з 10-12 загальнорозвивальних вправ з предметами та 

обґрунтуйте їх використання. 

76. Розробіть комплекс з 10-12 загальнорозвивальних вправ на тренажерах та 

обґрунтуйте їх використання. 

77. Розробіть комплекс з 10-12 загальнорозвивальних вправ у воді та 

обґрунтуйте їх використання. 

78. Розробіть комплекс з 10-12 загальнорозвивальних вправ для розвитку м’язів 

нижніх кінцівок та обґрунтуйте їх використання. 

79. Розробіть комплекс з 10-12 фізичних вправ при лордотичній поставі та 

обґрунтуйте їх використання. 

80. Розробіть комплекс з 10-12 загальнорозвивальних вправ для розвитку м’язів 

верхніх кінцівок та обґрунтуйте їх використання. 

81. Розробіть комплекс з 6-8 фізичних вправ на розслаблення та обґрунтуйте їх 

використання. 

82. Розробіть комплекс з 10-12 загальнорозвивальних вправ у вихідному 

положенні лежачи та обґрунтуйте їх використання. 

83. Розробіть комплекс з 12-15 загальнорозвивальних вправ для розвитку м’язів 

спини та обґрунтуйте їх використання. 



84. Розробіть комплекс з 10-12 загальнорозвивальних вправ для розвитку м’язів 

живота та обґрунтуйте їх використання. 

85. Розробіть комплекс з 8-10 загальнорозвивальних вправ для розвитку 

координації та обґрунтуйте їх використання. 

86. Розробіть комплекс з 10-12 дихальних вправ та обґрунтуйте їх використання.  

87. Розробіть комплекс з 10-12  загальнорозвивальних вправ у ходьбі та 

обґрунтуйте їх використання. 

88. Розробіть комплекс з 10-12 коригувальних вправ та обґрунтуйте їх 

використання. 

89. Розробіть комплекс з 10-12 фізичних вправ з гімнастичною палкою та 

обґрунтуйте їх використання. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: навч. посіб. / 

Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький, ХНУ, 2011. – 143 с. 

2. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручн. для студ. ВНЗ / В.М. Мухін.- К. : 

Олимпійська література, 2014. – 488 с. 

3. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / В.В. Клалчук, Г.В. Дзяк, 

І.В. Муравов та ін./ За ред. В.В. Клалчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров'я, 1995. – 

312 с. 

4. Назар П. С., Шахліна Л. Г. Загальний та спеціальний догляд за хворими з 

елементами фізичної реабілітації. - К.,  2014. – 240 с. 

5. Линько Я. В.,  Левенец В. М. Спортивна травматологія. -  К.,  2014. –  216 с. 

6. Кашуба В. А. Биомеханика осанки. - К.,  2014. – 280 с. 

7. Пархотик И. И. Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

брюшной полости. - К.,  2014. – 224 с.  

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

ЛДУФК, 2013. – 184 с. 

9. Кардиореабилитация : практическое руководство / Под. ред. Дж Ниебауэр; 

пер. с англ., под. ред. Ю.М Позднякова. – М.: Логосфера, 2012. – 328 с. 

10. 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. 

11. Белікова Н. О. Основи фізичної реабілітації в схемах і таблицях : [навч.-метод. посіб.] / Н. 

О. Белікова, Л. П. Сущено. – К.: Козарі, 2009. – 74 с. 

12. Епифанов В.А., Епифанов А.В.  Восстановительное лечение при 

заболеваниях и повреждениях позвоночника. –  М.: МЕДпресс-информ, 

2008. – 384 с. 

13. Сосин И.Н. Физиотерапия в хирургии, травматологии и нейрохирургии / 

Сосин И.Н., Кариев М.Х. – Ташкент: Медицина, 1994. – 368 с. 

14. Котешева И.А. Лечение и профилактика нарушений осанки. – М.: ЭКСМО, 

2002. – 208 с. 



15. Марченко О.К. Фізична реабілітація Хворих із травмами й захворюваннями нервової 

системи: Навчальний посібник. – К. Олімпійська література, 2006. – 196 с. 

16. Бандуріна К. Фізична реабілітація дітей з церебральним паралічем в умовах спеціальної 

школи : метод. рек. / Катерина Бандуріна. – Запоріжжя: [Вид-во Класичного приватного 

ун-ту], 2009. – 102 с. 

17. Гордон Н. Инсульт и двигательная активность / Н. Гордон. – Киев: Олимп. литература, 

1999. – 128 с.  

18. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації : навч. посіб. / Т. Бойчук, М. 

Голубєва, О. Левандовський [та ін.]. – Львів : ЗУКЦ, 2010. – 240 с. 

19. Баришок Т. Фізична реабілітація дітей з церебральним паралічем в умовах сім'ї : [метод. 

рек.] / Баришок Тетяна. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – 74 с. 

20. Білянський О. Ю.Методика фізичної реабілітації осіб другого зрілого віку після 

мозкового ішемічного інсульту: метод. посіб. / Білянський О. Ю., Куц О. С. – Дрогобич : 

Відродження, 2007. – 137 с. 

21. Воронін Д. М. Іпотерапія в системі реабілітації дітей з подвійною геміплегією: метод. 

вказівки / Д. М. Воронін, В. М. Трач. – Львів: Ромус-поліграф, 2009. – 43 с. 

22. Демчук С. Соціальна інтеграція та реабілітація неповносправних школярів із 

церебральним паралічем засобами фізичного виховання / Світлана Демчук, Олександр 

Куц. – Львів : [Укр. технології], 2003. – 147 с.  

23. Травматология и ортопедия: ученик  / Под ред. Х.А. Мусалатова, Г.С. 

Юмашева. –  М.: Медицина, 1995. - 564 с. 

24. Дривотинов Б. В. Физическая реабилитация при неврологических проявлениях 

остеохондроза позвоночника: учеб. пособие / Б. В. Дривотинов, Т. Д. Полякова, М. Д. 

Панкова. – Минск: БГУФК, 2005. – 211 с. 

25. Зінов'єв О. О. Засоби і методи фізичної реабілітації при захворюваннях дитячим 

церебральним паралічем в ранньому дитячому віці : метод. рек. / Зінов'єв О. О., Зінов'єва 

К. О. – Львів : [б. в.], 2001. – 94 с. 

26. Козявкин В. И. Детские церебральные параличи. Медико-психологические проблемы : 

[монография] / Козявкин В. И., Шестопалова Л. Ф., Подкорытов В. С. – Львів : Укр. 

технології, 1999. – 142 с. 

27. Крук Б. Нові технології фізичної реабілітації неповносправних осіб з хребетно-

спинномозковою травмою шийного відділу : [метод. посіб.] / Богдан Крук, Олександр 

Куц. – Львів: Укр. технології, 2006. – 135 с. 

28. Карепов Г.В. ЛФК и физиотерапия в системе реабилитации больных 

травматической болезнью спинного мозга. – К.: Здоровья, 1991.-184с. 

29. Белікова Н. О. Основи фізичної реабілітації в схемах і таблицях : [навч.-метод. посіб.] / Н. 

О. Белікова, Л. П. Сущено. – К.: Козарі, 2009. – 74 с. 

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

ЛДУФК, 2013. – 184 с. 

31. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи  навч. посіб. / 

Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 143 с. 

32. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина / 

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

33. Основи физической реабилитации : учеб. для студентов вузов / О.К. 

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



34. Пархотик И.И. Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

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

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

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

36. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / под ред. проф. И. Н. 

Макаровой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 293 с. 

37. Физическая реабилитация: Учебник для студентов высших учебных 

заведений // Под ред. проф. С.Н. Попова.-Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 608 с. 

 


