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1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 
Галузь знань – 22 Охорона здоров’я  
Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 
Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія 
Загальний обсягдисципліни – 4 кредити ЄКТС 
Статус дисципліни – обов’язкова 
Інститут – фізичної культури і здоров’я 
Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 
Курс – 3;семестр – 5;вид підсумкового контролю – екзамен 
Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, дослідницький, 

аналітичний, робота в малих групах, презентації, рольові ігри, мультимедійні технології 

Форми навчання: денна(дистанційна) 
Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 
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Денна 3 5 120/4 42 16 – 30 - 74 – + – 

2. Викладачі 
Закаляк Наталія Романівна 

E-mail: natalyazak69@gmail.com 

Кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання: сформувати в студентів професійно необхідні в умовах практичної 

діяльності фізичного терапевта та ерготерапевта знання, уміння і навички проведення 

обстежень пацієнтів (клієнтів) для встановлення функціональних порушень опорно-рухового 

апарату і пов’язаних з ними обмежень життєдіяльності, оцінки реабілітаційного потенціалу 

організму і подальшого розроблення адекватної реабілітаційної програми, контролю 

ефективності реабілітаційних втручань і, за необхідності, їх корекції. 

Результати навчання:  

Здобувач вищої освіти повинен знати: 

− − топографічні орієнтири для дослідження розмірів кінцівок та їх сегментів; 

антропометричні індекси для оцінки пропорцій тіла, гармонійності розвитку; 

− основні методи та прийоми антропометричних обстежень людини: антропометрію, 

антропоскопіюта оцінку отриманих результатів; 

− основні методи обстеження та оцінки опорно-рухового апарату: збір анамнезу, 

об’єктивне обстеження, кількісна оцінка суглобового синдрому, дослідження 

функціонального стану суглобів; 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp
mailto:natalyazak69@gmail.com


− методи оцінки повсякденної життєдіяльності та функціональної незалежності пацієнта 

за спеціальними шкалами (Бартела, FIM);  

− методики обстеження м’язової системи: дослідження сили м’язів, дослідження тонусу 

м’язів, дослідження функціональної здатності м’язів; інтерпретація та оцінка отриманих 

результатів; 

− вікові особливості росту хребта, методики функціонального дослідження хребта та 

оцінка результатів. 

Здобувач вищої освіти повинен вміти: 

− вміти проводити лінійні, обхватні і кутові антропометричні вимірювання, 

досліджувати розміри кінцівок та їх сегментів;  

− володіти методикою ретельного збору анамнезу захворювання; 

− володіти методами оцінки повсякденної життєдіяльності та функціональної 

незалежності пацієнта за відповідними спеціальними шкалами БартелаіFIM та оцінки якості 

життя пацієнта за спеціальними опитувальниками;   

− вміти кількісно оцінювати суглобовий синдром та проводити запис результатів 

оцінки; 

− вміти оцінювати функціональну активність хворих остеоартрозом за індексами 

Лекена і функціональний стан пацієнта за Стенфордською анкетою оцінки здоров’я;   

− вміти досліджувати амплітуду рухів у суглобах кінцівок за допомогою гоніометра; 

− вміти досліджувати за допомогою орієнтовних тестів та оцінювати функції суглобів 

плечового пояса і верхніх кінцівок, тазового пояса і нижніх кінцівок; 

− вміти тестувати групи м’язів, які забезпечують основні рухи у суглобах верхніх і 

нижніх кінцівок; 

− вміти вимірювати і оцінювати силу м’язів; 

− вміти досліджувати і оцінювати тонус м’язів, визначати ступінь спастичності за 

модифікованою шкалою спастичностіАшфорта; 

− вміти досліджувати і оцінювати функціональну здатність м’язів за допомогою тестів, 

шкал та індексів; 

− вміти проводити дослідження функціонального стану хребта  і оцінювати результати. 

Компетентності:фахові: 

− здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної 

команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, 

принципи їх використання і зв'язок з охороною здоров’я; 

− здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського 

організму та його рухові функції; 

− здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх 

корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії; 

− здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці 

фізичної терапії, ерготерапії; 

− здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця 

практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології 

та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини; 

− здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або 

ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх 

результати; 

− здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії; 

− здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта; 

− здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану 

пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати; 

− здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. 



Пререквізити дисципліни: теоретичною базою дисципліни є знання з «Вступ у фізичну 

терапію, ерготерапію», «Функціональна анатомія людини»; «Основи фізичної терапії та 

ерготерапії», «Фізіологія людини та рухової активності», «Основи травматології та ортопедії 

(за професійним спрямуванням)», «Навчальна ознайомлювальна практика». 

Постреквізити дисципліни: набуті знання будуть застосовуватись при вивченні дисциплін я 

«Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату»,а 

також під час проходження клінічних практик. 

 

4. Програма дисципліни 

Зміст основних розділів дисципліни 

РОЗДІЛ І  

АНТРОПОМЕТРИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СУГЛОБІВ 

Обстеження опорно-рухового апарату у фізичній реабілітації. Обстеження у 

фізичній реабілітації: структура реабілітаційного процесу; зміст та складові 

реабілітаційного обстеження; спостереження в реабілітації; суб’єктивна оцінка стану 

пацієнта.Об’єктивна оцінка стану пацієнта. Планування реабілітаційного процесу: загальні 

положення, основні методи об’єктивного оцінювання; поняття про реабілітаційний прогноз 

та реабілітаційну програму; визначення коротко- та довготермінових завдань реабілітації. 

Розпитування хворого. З’ясування скарг хворого. Візуально-аналогова шкала. Збір 

анамнезу захворювання. Шкала Бартела. Шкала функціональної незалежності (FIM).Оцінка 

дослідження якості життя, пов’язаного зі здоров’ям, за окремими шкалами 

опитувальників. 

Об'єктивне обстеження хворого: огляд пацієнта, пальпація, аускультація.  

Кількісна оцінка суглобового синдрому. Оцінка хворим виразності болів у суглобах. 

Рахунок болю. Суглобовий індекс. Індекс припухлості суглобів. Суглобовий рахунок. 

Тривалість ранкової скутості. Функціональний індекс Лі. Оцінка функціональної активності 

хворих із гонартрозом за індексом Лекена.Стенфордська анкета оцінки здоров’я хворого на 

ревматоїдний артрит. 

Антропометричні обстеження. Антропометрія. Вимірювання зросту (довжини 

тіла). Дослідження розмірів кінцівок та їх сегментів. Топографічні орієнтири при 

вимірюванні довжини кінцівок. Вимірювання маси тіла.Встановлення ступеня підшкірного 

відкладання жиру.  Вимірювання обхватних розмірів тіла. Соматоскопія.Оцінка фізичного 

розвитку дітей за методом антропометричних стандартів. Антропометричні індекси. 

Характеристика тілобудови.   

Дослідження функціонального стану суглобів.Загальні принципи кінезіології та 

класифікація руху. Класифікація суглобів та їх рух: будова суглобів; класифікація суглобів; 

остеокінематика; артрокінематика; додаткові рухи та "суглобова гра”. Баланс обмінних 

процесів у суглобах: Рухова активність та обмін речовин в опорно-руховому апараті; 

живлення суглобів; рівні розпаду тканин; рівні відтворення тканин.  

Дослідження амплітуди рухів у суглобах.Методики вимірювання об’єму рухів у 

суглобах верхньої кінцівки. Згинання і розгинання у плечовому суглобі. Відведення і 

приведення у плечовому суглобі. Внутрішня і зовнішня ротація у плечовому суглобі. 

Згинання у ліктьовому суглобі. Пронація і супінація передпліччя. Згинання і розгинання у 

променево-зап’ястковому суглобі. Променеве і ліктьове відведення у променево-

зап’ястковому суглобі.Згинання у 2-5 п'ястково-фалангових суглобах. Згинання у 2-5 

міжфалангових суглобах. 

Методики вимірювання об’єму рухів у суглобах нижньої кінцівки.Згинання у 

кульшовому суглобі. Відведення у кульшовому суглобі. Приведення у кульшовому суглобі. 

Зовнішня і внутрішня ротація у кульшовому суглобі. Згинання в колінному суглобі. Тильне і 

підошовне згинання в гомілково-стопному суглобі. Правило запису результатів вимірювання 

амплітуди рухів у суглобах. 



Особливості дослідження функцій окремих суглобів. Особливості дослідження 

скронево-нижньощелепного суглоба. 

Особливості дослідження суглобів плечового пояса і верхніх кінцівок. Дослідження 

суглобів плечового пояса.  Дослідження ліктьового суглоба. Дослідження променево-

зап'ясткового суглоба і суглобів зап'ястка. Дослідження зап'ястково-п’ясткових суглобів і 

п'ястково-фалангових суглобів китиці.  Дослідження міжфаланґових суглобів китиці.  

Особливості дослідження суглобів  тазового пояса і нижніх кінцівок. Дослідження 

кульшового суглоба. Схема обстеження кульшового суглоба: визначення довжини нижньої 

кінцівки; тести для визначення контрактури м’язів; тести для визначення коксартрозу; тести 

для виявлення нестабільності кульшового суглоба. Дослідження колінного суглоба. Схема 

обстеження колінного суглоба: визначення наявності рідини у порожнині суглоба; тести для 

визначення патології наколінка; тести для визначення патології менісків; тести для 

виявлення патології зв’язок колінного суглоба. Дослідженнягомілково-стопного суглоба. 

Дослідженняплесно-фаланґових суглобів. Дослідження міжфалангових суглобів стопи. 

 

РОЗДІЛ II 

ОБСТЕЖЕННЯ М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ І ХРЕБТА 

Обстеження м’язової системи. Дослідження сили м’язів верхньої 

кінцівки.Біомеханіка м’язових скорочень: момент сили, м’язове зусилля, м’язове скорочення; 

типи м’язових скорочень; поняття про підсумковий рух у суглобі; неврологічні фактори, що 

впливають на підсумковий рух у суглобах; м’язові фактори, що впливають на підсумковий 

рух у суглобах.Експрес-оцінка м'язової сили верхньої кінцівки і сили м’язів живота. 

Тестування м’язових груп, які забезпечують рухи у плечовому суглобі: згинання, 

розгинання, відведення, приведення, внутрішня ротація, зовнішня ротація. Тестування 

м’язів, які здійснюють згинання і розгинання у ліктьовому суглобі.  Тестування м’язів, які 

здійснюють пронацію і супінацію передпліччя. Тестування м’язів, які здійснюють згинання і 

розгинання у променево-зап’ястковому суглобі.  Тестування м'язів, які здійснюють окремі 

рухи суглобів кисті. 

Дослідження сили м’язів нижньої кінцівки.Експрес-оцінка м'язової сили 

проксимальних і дистальних відділів нижньої кінцівки. Тестування м’язових груп, які 

забезпечують рухи у кульшовому суглобі: згинання, розгинання, відведення, приведення, 

внутрішня ротація, зовнішня ротація. Тестування м’язів, які здійснюють згинання і 

розгинання у колінному суглобі. Тестування м’язів, які здійснюють рухи у суглобах стопи: 

згинання і розгинання у гомілково-стопному суглобі, приведення і відведення стопи,  

розгинання і згинання першого пальця стопи,  розгинання і згинання II-V пальців стопи. 

Оцінка сили м’язової системи за Шкалою Комітету Медичних Досліджень, тестом Ловетта 

(Шестибальна Шкала Оцінки М'язової Сили). Динамометричні дослідження:вимірювання 

м’язової сили китиць рук; вимірювання сили розгиначів тулуба. 

Дослідження тонусу м’язів. Дослідження м’язового тонусу шляхом пальпації м’язів 

оцінки рефлекторної скоротливості м’яза при повторних пасивних рухах у суглобі. 

Модифікована шестибальна Шкала СпастичностіАшфорта. Тонусометрія. Електроміографія.  

Дослідження функціональної здатності м’язів. Тести для оцінки функціональної 

здатності м’язів живота, спини, верхніх і нижніх кінцівок. Методика оцінки мобільності 

хворих, рівня побутових навичок, шкали і тести кількісної оцінки складних рухових актів: 

Індекс Мотрісайті, Тест Контролю Рухів Тулуба, шкала Оцінка Моторики Рівермід 

Фізична реабілітація при втраті амплітуди руху і втраті силових якостей: Шкала 

болю. Особливості застосування основних засобів і методів зменшення болю. Класифікація 

та діагностика контрактур. Особливості застосування основних засобів і методів 

відновлення амплітуди руху. Особливості відновлення силових якостей у фізичній 

реабілітації. Основні засоби та методи відновлення силових якостей. 

Обстеження хребта. Анатомія і фізіологія хребта. Вертебрологічна номенклатура. 

Вікові особливості росту хребта. Функціональна рухливість хребтово-рухових сегментів. 



Фізіологічні вигини хребта. Дослідження постави. Деформації хребта та їх діагностика. Види 

порушень постави. Вимірювання вигинів хребта у сагітальній площині. Вимірювання 

бокового викривлення хребта. Методики функціонального дослідження хребта.   

Курсивом виділено тематику навчального матеріалу, який рекомендовано для 

самостійного вивчення студентами.  

Тематика практичних занять 

1. Практичне засвоєння методики збору анамнезу і  обстеження ОРА: об'єктивне обстеження 

хворого (огляд, пальпація та аускультація суглобів).  

2. Практичне засвоєння методик кількісної оцінки суглобового синдрому. 

3. Практичне засвоєння методик антропометричних обстежень: дослідження розмірів 

кінцівок, їх сегментів та вимірювання обхватних розмірів тіла.  

4. Практичне засвоєння методики вимірювання об’єму рухів у суглобах верхньої і нижньої 

кінцівок та запису їх результатів. 

5. Практичне засвоєння методик дослідження функцій суглобів плечового пояса і верхніх 

кінцівок. 

6. Практичне засвоєння методик дослідження функцій суглобів  тазового пояса і нижніх 

кінцівок. 

7. Практичне засвоєння тесту Ловетта для дослідження сили м’язів, що забезпечують рухи у 

суглобах верхньої кінцівки. 

8. Практичне засвоєння тесту Ловетта длядослідження сили м’язів, що забезпечують рухи у 

суглобах нижньої кінцівки. 

9. Практичне засвоєння методики дослідження тонусу м’язів. Модифікована Шкала 

СпастичностіАшфорта. 

10. Практичне засвоєння методик дослідження функціональної здатності м’язів. 

Застосування ІндексуМотрісайті,Тесту Контролю Рухів Тулуба, шкали Оцінка Моторики 

Рівермід. 

11. Вертебрологічна номенклатура. Вікові особливості росту хребта. Функціональна 

рухливість хребтово-рухових сегментів.  

12. Постава і практичне засвоєння методик її дослідження. 

13. Деформації хребта. Практичне засвоєння методик їх діагностики. 

14. Опанування методик функціонального дослідження хребта: дослідження болю; огляд, 

пальпація і перкусія хребта;встановлення рухливості відділів хребта; діагностика патології 

хребта. 

15. Підсумкове заняття. 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Заняття з дисципліни проводяться відповідно до розкладу занять у навчальному  

корпусі№12 (Інститут фізичної культури і здоров’я) за адресою:вул. Театральна, 2 м. 

Дрогобич.Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: під час 

проведення занять з дисципліни використовуються переносний мультимедійний проектор і 

екран для демонстрації лекцій, ноутбук з доступом до мережі Інтернет, гоніометри, 

сантиметрова стрічка, кушетка. 

6. Інформація про консультації 

Консультації проводяться за потреби у часі, узгодженому з викладачем. 

7. Система оцінювання 

Контроль знань здійснюється шляхом опитування на практичних заняттях за темою 

лекції, перевірки  виконання всіх видів. Формою підсумкового контролю є екзамен. 

Розподіл 100 балівміж видами робіт: 

Видизапланованихробіт Кількістьбалів за семестр Екзамен 

Опитування на практичнихзаняттях 50 - 

Підсумкова контрольна робота 30 - 

Співбесіда з лектором 20  



Усього за семестр 100  100 

Коефіцієнтперерахунку 0,6 0,4 

 

Відповіді на практичних заняттях оцінюються балами «5», «4», «3», «2», «1», «0». 

Кількість балів (Х), які студент отримує за відповіді на практичних заняттях, обчислюється 

за формулою: , де  А – сума балів, набраних на практичному занятті; п – кількість 

відповідей  на практичних заняттях за семестр (не менше шести відповідей за семестр), якщо 

п<6, то у формулі приймаємоп=6. К = 50  - максимальна кількість балів,  яку  студент може 

отримати за відповіді на практичних заняттях в семестрі. 

Формою підсумкового контролю є усний екзамен, який проводиться за екзаменаційними 

білетами і оцінюється у 100-бальній шкалі з ваговим коефіцієнтом 0,4. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою 

Оцінкавиставляєтьсязашкаламиоцінювання:стобальною,національноюіЄКТС. 
Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах)  

Національна 

шкала 

оцінювання 

Оцінка з 

заліку  
Шкала ЕСТS 

Сумарна 

оцінка  
(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

Визначення 

90 -100 “відмінно” 
“зараховано

” 
94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише 

з незначною кількістю помилок 

75-89 “добре” 

87-93 В Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 
70-86 С Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

60-74 “задовільно” 

63-69 D Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 
50-62 Е Достатньо - виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

0-59 “незадовільно” 

“не 

зараховано” 
40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати, 

перед тим як отримати екзамен 

(залік) 
0-39 F Незадовільно –необхідна серйозна 

подальша робота 

8. Питання до екзамену 

1. Сформулюйте алгоритм діяльності фізичного терапевта і ерготерапевта і коротко 

охарактеризуйте кожен етап. 

2. Що включає в себе обстеження фізичним терапевтом хворих із патологією опорно-

рухового апарату? 

3. Перелічіть основні скарги хворих з патологією опорно-рухового апарату. 

4. Деталізуйте характеристики больового синдрому у хворих з патологією опорно-рухового 

апарату. 

5. Охарактеризуйте особливості анамнезу хворих з патологією опорно- рухового апарату. 

6. За допомогою яких опитувальників можна встановити якість життя хворих з патологією 

опорно-рухового апарату? Коротко охарактеризуйте їх зміст. 

7. Розкрийте можливі результати об'єктивного обстеження хворого з патологією опорно-

рухового апарату за схемою: а) особливості огляду; б) особливості перкусії суглобів; в) 

особливості аускультації суглобів. 

8. Перелічіть патологічні види ходьби, коротко охарактеризуйте їх. 

9. Які можливі зміни конфігурації суглобів при патології опорно-рухового апарату? 

10.  За якими показниками проводиться кількісна оцінка суглобового синдрому? Дайте 

характеристику кожному з них. 
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11.  Вимірювання обхвату кінцівок: мета, рівні вимірювання, методика вимірювання. 

12.  Вимірювання довжини кінцівок: визначення нормальних осей верхніх і нижніх кінцівок, 

види деформацій, умови вимірювання, пізнавальні точки-орієнтири вимірювання, методика 

вимірювання, види вкорочень кінцівок. 

13.  Вимірювання обхватних розмірів грудної клітки, голови, талії, їх методики. 

14.  Антропометричні індекси: маса-зростовий індекс, індекс маси тілі Кетле, індекс Піньє; 

мета їх визначення, методика визначення і оцінка. 

15.  Опишіть методику вимірювання амплітуди рухів у плечовому і ліктьовому суглобах 

верхньої кінцівки, вкажіть фізіологічні норми. 

16.  Опишіть методику вимірювання амплітуди рухів у променево-зап’ястковому і 

міжфалангових суглобах китиці верхньої кінцівки, вкажіть фізіологічні норми.  

17.  Опишіть методику вимірювання амплітуди рухів у кульшовому суглобі нижньої 

кінцівки, вкажіть фізіологічну норму.  

18.  Опишіть методику вимірювання амплітуди рухів у колінному і гомілково-стопному 

суглобі нижньої кінцівки, вкажіть фізіологічні норми. 

19.  Дайте визначення понять: контрактура суглоба, анкілоз, ригідність суглоба, надмірні і 

патологічні рухи в суглобах. 

20.  Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості скронево-нижньощелепного суглобу 

та опишіть методику його дослідження. 

21.  Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості ключично-акроміального і грудино-

ключичного суглобів та опишіть методики їх дослідження. 

22.  Опишіть анатомо-фізіологічні особливості плечового суглоба. Назвіть функціональні 

тести, які використовують для дослідження його функцій.  

23. Опишіть методику постановки і оцінки орієнтовних тестів для визначення власне 

патології плечового суглоба: Швидкий тест комбінованого руху, Симптом Кодмана, Тести 

обертаючої (ротаторної) манжети (тести імпіджменту), Тест болючої дуги. 

24.  Опишіть методику постановки і оцінки тестів для визначення патології довгої головки 

двоголового м’яза плеча: Тест Спіда («долоня доверху»), Тест Яргезона. 

25.  Опишіть методику постановки і оцінки тестів для визначення нестабільності плечового 

суглоба (Тест передньої і задньої висувної шухляди) і для визначення патології акроміально-

ключичного суглоба (Тест болючої дуги). 

26.  Опишіть анатомо-фізіологічні особливості ліктьового суглоба. Назвіть функціональні 

тести, які використовують для дослідження його функцій.  

27.  Опишіть методику постановки і оцінки орієнтовних тестів для визначення власне 

патології ліктьового суглоба: Тест гіперрефлексії, Тест супінаційної напруги. 

28.  Опишіть методику постановки і оцінки тестів для визначення стабільності зв’язок 

ліктьового суглоба: Тест варусної напруги, Тест вальгусної напруги. 

29.  Опишіть методику постановки і оцінки тестів для визначення епікондиліту ліктьового 

суглоба: Тест зі стільцем, Тест Козена, Зворотній тест Козена. 

30.  Опишіть методику постановки і оцінки тестів компресійного синдрому для визначення 

компресійної нейропатії в ділянці передпліччя: Тест Тінеля, Тест ліктьового згинання. 

31.  Опишіть анатомо-фізіологічні особливості променево-зап’ясткового суглоба, суглобів 

зап’ястка,  зап’ястково-п’ясткових суглобів, суглобів китиці (кисті). Правила огляду,  

пальпації і оцінки функціонального стану цих суглобів. 

32.  Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для визначення синовіту 

в суглобах зап’ястка, китиці і пальців: Тест Фінкельштейна, Тест стискання. 

33.  Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для визначення рухової 

функції китиці (кисті); Тест здатності стискати і тримати, Тест утримання ключа, Тест 

повного захоплення, Тест сили захоплення. 

34.  Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для визначення паралічу 

нервів, які іннервують зап’ясток і китицю: Скринінговий тест паралічу променевого нерва, 

Скринінговий тест паралічу ліктьового нерва. 



35.   Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для визначення паралічу 

нервів, які іннервують зап’ясток і китицю: Скринінговий тест паралічу серединного нерва, 

Симптом нігтя, Симптом Хоффмана-Тінеля,  Тест з пляшкою. 

36.  Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для виявлення патології 

зап’ястка: Тест Ватсона (тест човноподібного зміщення), Тест Ріґана (визначає стабільність 

зап’ястка). 

37.  Опишіть анатомо-фізіологічні особливості кульшового суглоба і особливості його 

обстеження. За якою схемою доцільно проводити обстеження кульшового суглоба.  

38.  Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для визначення довжини 

нижньої кінцівки: Тест Галеацці-Еліс, Тест різниці довжини ніг. 

39.  Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для визначення 

контрактури м’язів: Симптом Тренделенбурґа (тест на функцію тазових і вертлюжних 

м’язів), Тест кінчиків пальців (для виявлення контрактури підколінних м’язів), Тест 

контрактури прямого м’яза стегна. 

40.  Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для визначення кокс 

артрозу: Тест розгинання стегна (оцінка згинальної контрактури у кульшовому суглобі), Тест 

кувалди. 

41.  Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для виявлення 

нестабільності кульшового суглоба: Симптом телескопа (виявлення природженого вивиху 

стегна у малюків). 

42.  Опишіть анатомо-фізіологічні особливості колінного суглоба і особливості його 

обстеження. За якою схемою доцільно проводити обстеження колінного суглоба. 

43.  Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для визначення наявності 

рідини у порожнині колінного суглоба: Симптом «вибухання наколінка», Симптом 

болотуваннянаколінка. 

44.  Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для визначення патології 

наколінка: Симптом Золена, Тест крепітації, Тест ковзання. 

45.  Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для визначення патології 

менісків: Симптом Пайра, Тест Брагарда. 

46.  Опишіть методику постановки і оцінки функціональних тестів для  виявлення патології 

зв’язок колінного суглоба: Тест Лахмана, Тест передньої висувної шухляди, Тест задньої 

висувної шухляди. Тест заднього відвисання. 

47.  Опишіть анатомо-фізіологічні особливості гомілково-стопного суглоба, плесно-

фаланґових і міжфалангових суглобів стопи, особливості їх обстеження. За якою схемою 

доцільно проводити обстеження гомілково-стопного суглоба і стопи.  

48. Нормальна структура стопи, плоскостопість, види плоскостопості та їх діагностика. Інші 

деформації гомілково-стопного суглоба і стопи. 

49. Опишіть методику постановки і оцінки тестів для визначення функціонального стану 

стопи і гомілково-стопного суглоба: Тест постукування по кістках плесни (визначення 

функціонального стану переднього відділу стопи), Симптом манжети (визначення патології 

нервів стопи), Тест висувної шухляди (визначеним стабільносгігомілково-стопного 

суглоба), Тест компресії п’яти і Компресійний тест Томсона (визначення функціонального 

стану заднього відділу стопи). 

50.  Якими характеристиками визначається стан м’язів? Опишіть методики експрес-оцінки 

сили м’язів верхньої кінцівки, проксимальних і дистальних відділів нижньої кінцівки, м’язів 

живота. 

51.  Опишіть методику проведення і оцінку результатів тесту Ловетта для оцінки сили 

м’язів. 

52.  Опишіть обов’язкові умови, яких треба дотримуватися при визначенні сили м’язів за 

допомогою тесту Ловетта.  

53.  Опишіть тестування сили м’язових груп, які забезпечують рухи «згинання» і 

«розгинання» у плечовому суглобі: основні м’язи, методика тестування. 



54.  Опишіть тестування сили м’язових груп, які забезпечують рухи «приведення» і 

«відведення» у плечовому суглобі: основні м’язи, методика тестування. 

55.  Опишіть тестування сили м’язових груп, які забезпечують рухи «внутрішня ротація» і 

«зовнішня ротація» у плечовому суглобі: основні м’язи, методика тестування. 

56.  Опишіть тестування сили м’язових груп, які забезпечують рухи «згинання» і 

«розгинання» у ліктьовому суглобі: основні м’язи, методика тестування. 

57.  Опишіть тестування сили м’язових груп, які забезпечують рухи «пронація» і «супінація» 

передпліччя: основні м’язи, методика тестування. 

58.  Опишіть тестування сили м’язових груп, які забезпечують рухи «згинання» і 

«розгинання» у променево-зап’ястковому  суглобі: основні м’язи, методика тестування. 

59.  Опишіть тестування сили м’язових груп, які забезпечують рухи «згинання» і 

«розгинання» у кульшовому суглобі: основні м’язи, методика тестування. 

60.  Опишіть тестування сили м’язових груп, які забезпечують рухи «приведення» і 

«відведення» у кульшовому суглобі: основні м’язи, методика тестування. 

61.  Опишіть тестування сили м’язових груп, які забезпечують рухи «внутрішня ротація» і 

«зовнішня ротація» у кульшовому суглобі: основні м’язи, методика тестування. 

62.  Опишіть тестування сили м’язових груп, які забезпечують рухи «згинання» і 

«розгинання» у колінному  суглобі: основні м’язи, методика тестування. 

63.  Опишіть тестування сили м’язових груп, які забезпечують рухи «тильне (дорзальне) 

згинання стопи» і «підошвове (планетарне) згинання стопи: основні м’язи, методика 

тестування. 

64.  Опишіть тестування сили м’язових груп, які забезпечують рухи «приведення стопи» і 

«відведення стопи: основні м’язи, методика тестування. 

65.  Динамометрія. Методика проведення станової та кистьової динамометрії,  оцінювання її 

результатів у чоловіків та у жінок.  

66.  Тонус м’язів. Дослідження тонусу м’язів. Модифікована Шкала СпастичностіАшфорта. 

Поняття електроміографії. 

67.  Охарактеризуйте методику визначення підвищеного та зниженого тонусу м’язів шляхом 

дослідження пасивних рухів у суглобах. 

68.  Які тести для визначення функціональної здатності м’язів живота, тулуба, верхніх і 

нижніх кінцівок Ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 

69.  Які опитувальники і шкали для визначення стану м’язової системи Ви знаєте? Опишіть 

їх. 

70.  Якими літерами позначаються відділи хребта: а) шийний; б) грудний; в) поперековий? 

Перелічіть функції хребта. 

71.  Вікові особливості росту хребта.  

72. З якими віковими діапазонами співпадають періоди ростового плато і ростового спруту? 

Що відображає тест Таннера? 

73.  Які критерії застосовуються для прогнозування перебігу ідіопатичних деформацій 

хребта? 

74.  Дайте характеристику поняття «хребтово-руховий сегмент». 

75.  Якими ознаками характеризується нормальна (або анатомічна) постава? Якій позі 

відповідає нормальна постава людини? Що таке природна постава людини?  

76.  Назвіть фізіологічні вигини хребта у сагітальній площині? Як називають хребець, 

розташований на вершині викривлення? Що таке вентральний і дорсальний кути кіфозу? 

77.  Від яких чинників залежить постава людини? Перелічіть ознаки правильної постави у 

дітей: а) дошкільного віку; б) молодшого шкільного віку; в) середнього та старшого 

шкільного віку. 

78.  Поняття деформації хребта. Як поділяють деформації хребта за походженням і за 

наявністю анатомічних змін хребта?  



79.  Дайте характеристику основних видів деформацій хребта. У чому полягає різниця між 

сколіотичною хворобою і сколіотичною поставою? Як поділяють деформації хребта за 

локалізацією вершини? 

80.  Охарактеризуйте різні види порушень постави: а) сутулість; б) кругла спина; в) 

кругловвігнута спина; г) плоска спина; д) плосковвігнута спина; е) плосковипукла спина; є) 

сколіотична постава. 

81.  Наведіть класифікацію ідіопатичних сколіозів за віковим принципом. 

82.  Опишіть методику вимірювання бокового викривлення хребта. У чому полягає суть 

методики Маткова, яку застосовують для виявлення сколіозу? 

83.  На яких факторах ґрунтується прогнозування можливого прогресування деформацій 

хребта? 

84.  Якими є рентгенологічні особливості ідіопатичних сколіозів? 

85.  Опишіть методики, які застосовуються для розрахунку величини деформації хребта на 

підставі аналізу рентгенограм (Метод Кобба, Метод Ферґюссона). 

86.  Які показники застосовують для оцінки величини кіфотичної деформації? 

87.  Які патологічні зміни можна виявити при огляді хребта?  За якими точками 

орієнтуються для визначення локалізації патологічного вогнища у ділянці хребта? 

88.  Охарактеризуйте проби для встановлення рухливості різних відділів хребта: а) проба 

підборіддя-грудина; б) проба Отта; в) проба Шобера; г) проба Томайєра; д) проба Сєдіна; д) 

хребтовий індекс. 

89.  Які функціональні проби застосовуються для діагностики патології хребта: а) у 

грудному відділі; б) у шийному відділі. 

90.  Які функціональні проби застосовуються для діагностики патології поперекового 

відділу хребта і сідничного нерва? 

9. Політика дисципліни 

Система  вимог  до  здобувача  освіти  під  час  вивчення  дисципліни базується на 

нормативно-правових актах університету: 

- дедлайни  та  перескладання:  роботи, які  здаються  із  порушенням  термінів  без  

поважних причин,  оцінюються  на  нижчу  оцінку.  Студент,  який  не  виконав  усі  

передбачені програмою індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за 

основним талоном; 

- академічна доброчесність: списування під час контрольних робіт та інших форм 

контролюзаборонені (в т.ч.  із  використанням  мобільних  пристроїв).  Мобільні  пристрої  

дозволяється використовувати  лише  під  час  он-лайн  тестування  (наприклад,  за  

допомогою  GoogleForms); 

- політика  щодо  відвідування:  відвідування  занять  не  є  обов’язковим  

компонентомоцінювання,  і  за  це  бали  не нараховуються.  За  об’єктивних  причин  

(наприклад, хвороба, участь  у  змаганнях,  міжнародне  стажування,  індивідуальний  графік)  

навчання  може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
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