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ПИТАННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  

 

Основи медичної та соціальної реабілітації 

1. Види відновлення працездатності хворих та інвалідів. Оцінка 

ефективності реабілітації. 

2. Реабілітаційні програми. Принципи та періоди реабілітації. 

3. Режими рухової активності хворого. Охоронний режим. 

4. Розподіл МСЕК за профілем. Основні функції МСЕК.  

5. Рухові режими і періоди застосування ЛФК. 

6. Рухові режими хворих на санаторному етапі реабілітації та їх 

характеристика. 

7. Лікувальна фізична культура, визначення поняття, предмет і об’єкт 

дослідження. 

8. Основні засоби та форми ЛФК. 

9. Основні функції МСЕК. Експертиза втрати працездатності. 

10. Періоди використання ЛФК на стаціонарному етапі реабілітації 

 

Вступ у фізичну терапію, ерготерапію 

11.    Розвиток та становлення системи фізичної реабілітації в Україні. 

12.   Державна політика у сфері реабілітації. Основні завдання. 

13.  Поняття системи реабілітації в Україні. Суб’єкти системи реабілітації. 

Фахівці реабілітації. Мультидисциплінарна команда в реабілітаційному 

процесі. 

14.   Реабілітаційні заклади, відділення, підрозділи. Громадські об’єднання осіб 

з обмеженнями життєдіяльності, з інвалідністю та фахівців реабілітації. 

15. Сфера діяльності фізичного терапевта. Професійна, клінічна, позаклінічна 

діяльність. Діяльність як чинник освіти (досвіду). 

16. Ерготерапія як професія. Цілі та завдання професії. Права і обов’язки 

ерготерапевта та залучених сторін. Етичний кодекс ерготерапевта. 

17. Професійні завдання та обов’язки фізичного терапевта та ерготерапевта. 

Кваліфікаційні вимоги до фізичного терапевта та ерготерапевта різних 

кваліфікаційних категорій. 

18. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров'я в українській реабілітації. Цілі МКФ. Характеристики МКФ. Складові 

МКФ. Моделі реабілітації. 

19.  Проходження процесу реабілітації. Індивідуальна програма реабілітації. 

20.  Адаптація навколишнього середовища до потреб неповносправних. 
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Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів 

21. Завдання, види та методики застосування дихальної гімнастики в 

реабілітації хворих бронхіальною астмою. 

22. Завдання, види та методики застосування дихальної гімнастики в 

реабілітації хворих бронхоектатичною хворобою. 

23. Завдання, види та методики застосування дихальної гімнастики при 

плевриті. 

24. Завдання, види та методики застосування дихальної гімнастики при 

емфіземі легень. 

25. Завдання та особливості застосування лікувальної гімнастики у реабілітації 

хворих гіпертонічною хворобою. 

26. Недостатність кровообігу, причини виникнення, хронічна недостатність 

кровообігу за ступенями важкості. Завдання і форми ЛФК при хронічній 

недостатності кровообігу I ступеня. Охарактеризуйте заняття з ЛГ. 

27. Зміст програми фізичної реабілітації на санаторному етапі лікування хворих 

стенокардією відповідно до ступенів рухової активності. 

28. Інфаркт міокарда: етіологія, класифікація і клінічні симптоми; фази 

реабілітації; програми реабілітації залежно від локалізації патологічного 

процесу і глибини ураження міокарда; особливості ЛФК при різних рухових 

режимах. 

2. Рухові режими, форми і методики застосування ЛФК на санаторному етапі 

реабілітації хворих інфарктом міокарда. 

30. Механізм лікувальної дії та параметри застосування мінеральних 

(хлоридно-натрієвих) ванн в реабілітації хворих гіпертонічною хворобою. 

31. Механізм лікувальної дії та параметри застосування електричного поля УВЧ 

в реабілітації хворих пневмонією. 

32. Механізм лікувальної дії та параметри використання підводного душ- 

масажу в реабілітації хворих ожирінням. 

33. Основні принципи застосування лікувальної гімнастики при хронічних 

гастритах та виразковій хворобі. Які мінеральні лікувальні води призначаються 

при хронічних гастритах із нормальною та недостатньою секреторною та 

кислотоутворювальною функцією шлунка? 

34. Завдання та методика лікувальної гімнастики при спланхноптозі. Які 

мінеральні лікувальні води призначаються при хронічному безкам’яному 

холециститі. 

35. Спеціальні методики дихальної гімнастики: звукова гімнастика, метод 

вольової ліквідації глибокого дихання по К. П. Бутейко, парадоксальна 

дихальна гімнастика А.Н. Стрельнікової. 
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36. Фізична реабілітація при хронічному холециститі і жовчно-кам’яній 

хворобі: поняття про дискінезії жовчевивідних шляхів, холецистит, жовчно-

кам’яну хворобу; завдання і методика ЛФК при цих захворюваннях; 

особливості застосування масажу та фізіотерапії. 

37. Відновне лікування хворих на цукровий діабет: поняття про цукровий 

діабет (причини, патогенез і клінічні прояви), застосування засобів фізичної 

реабілітації при цій патології. 

38. Відновне лікування хворих на подагру: поняття про подагру (причини, 

патогенез і клінічні прояви), застосування засобів фізичної реабілітації при 

подагрі. 

39. Фізична реабілітація при хворобах сечовидільної системи: загальне поняття 

про хвороби нирок і сечовивідних шляхів  (причини, патогенез і клінічні 

прояви); ЛФК при гострому і хронічному перебігу хвороб органів 

сечовиділення; показання і протипоказання. 

40. Фізична реабілітація при ожирінні: етіологія, патогенез, форми і ступені 

ожиріння; вплив ожиріння на діяльність органів і систем; завдання реабілітації 

при ожирінні; особливості ЛФК при ожирінні. 

 

Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату 

41. Переломи: класифікація, ознаки переломів, принципи лікування. 

Фіксаційний та екстензійний методи лікування.   

42. Спеціальні вправи в іммобілізаційному та постіммобілізаційному періодах 

застосування ЛФК після діафізарних переломів верхніх і нижніх кінцівок. 

43. Фізична реабілітація при діафізарних переломах кісток передпліччя в 

лікарняному і післялікарняному періодах реабілітації. 

44. Фізична реабілітація при діафізарних переломах стегна на етапах 

реабілітації. 

45. Симптоми і принципи лікування внутрішньосуглобових переломів. 

Характеристика типових м’язових атрофій внаслідок тривалої іммобілізації. 

Завдання ЛФК і основні вправи на етапах реабілітації.  

46. Фізична реабілітація при консервативному та оперативному методах 

лікування перелому шийки стегна на етапах реабілітації. 

47. Фізична реабілітація при травмах колінного суглоба: поняття про травми 

колінного суглоба; клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів ФР 

при травмах колінного суглоба; застосування ЛФК при переломах виростків 

стегнової і великогомілкової кісток та наколінка на етапах реабілітації. 

48. Фізична реабілітація при пошкодженнях менісків і зв’язок колінного 

суглоба: причини і клініка травматичних ушкоджень менісків, показання до 

меніскектомії; застосування засобів фізичної реабілітації після меніскектомії. 
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49. Фізична реабілітація при вивихах: ознаки вивиху, методи лікування та 

іммобілізації при вивихах; фізична реабілітація при вивихах в плечовому 

суглобі.  

50. Фізична реабілітація при переломах кісток таза: класифікація переломів 

таза; види іммобілізації і терміни при консервативному лікуванні; зміст ЛФК за 

періодами її застосування при переломах кісток таза. 

51. Фізична реабілітація при компресійних переломах хребта: функціональний 

метод лікування компресійних переломів хребта в нижньогрудному і 

поперековому відділах; ЛФК за періодами її застосування; перевірка 

функціонального стану хребта після компресійного перелому. 

52. Фізична реабілітація при ендопротезуванні колінного суглоба в 

передопераційному періоді та в ранньому післяопераційному періоді 

лікарняного періоду реабілітації. 

53. Фізична реабілітація при ендопротезуванні кульшового суглоба: показання 

до тотального ендопротезування кульшових суглобів; застосування засобів ФР 

на етапах реабілітації: в передопераційному періоді, в ранньому 

післяопераційному періоді, в найближчому післяопераційному періоді. 

54. Фізична реабілітація хворих з протезованим кульшовим суглобом у 

пізньому післяопераційному періоді. 

55. Ампутації: види, загальні і типові післяопераційні ускладнення. Засоби 

фізичної реабілітації в лікарняному і післялікарняному періодах реабілітації 

після ампутації верхньої і нижньої кінцівок.  

56. Підготовка кукси ампутованої нижньої кінцівки до контакту з гільзою 

протеза і до осьових навантажень перед початком користування тимчасовим 

протезом. Методика навчання стояння і ходьби в протезах після ампутації 

нижніх кінцівок.  

57. Ознаки нормальної постави. Вади постави. Профілактика порушень 

постави.  

58. Методичні підходи до організації занять з ЛФК при порушеннях постави. 

Спеціальні фізичні вправи залежно від виду порушення постави.  

59. Фізична реабілітація при сколіотичній хворобі: сколіотична хвороба; 

ступені сколіозу; ЛФК та інші засоби фізичної реабілітації при сколіозі; 

функціональні проби для оцінки впливу фізичних навантажень на заняттях з 

ЛФК при сколіозах. 

60. Фізична реабілітація при плоскостопості: плоскостопість, види, етіологія, 

симптоматика, плантограма; засоби фізичної реабілітації при плоскостопості; 

обгрунтування застосування рухливих ігор у комплексній програмі фізичної 

реабілітації дітей із плоскостопістю. 
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Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи 

61. Описати симптоми центрального і периферичного парезів, патогенез 

симптомів. 

62. Назвати види чутливості та її порушення. Охарактеризувати явище 

парестезії. 

63. Описати фізіологічні і патологічні рефлекси. 

64. Описати клініку та засоби реабілітації при  радикулопатії попереково-

крижового сплетення. 

65. Описати клініку та засоби реабілітації при  невриті сідничного нерва. 

66. Описати клініку та засоби реабілітації при  невриті великогомілкового 

нерва. 

67. Описати клініку та засоби реабілітації при  невриті променевого нерва. 

68. Описати клініку та засоби реабілітації при   невриті серединного нерва. 

69. Охарактеризувати  клініку та засоби реабілітації при  невриті ліктьового 

нерва. 

70. Описати клініку та засоби реабілітації при  невриті лицьового нерва. 

71. Описати клініку та засоби реабілітації при  невриті малогомілкового 

нерва. 

72. Описати види поліневропатій та засоби реабілітації при  них. 

73. Описати види  і клініку інсульту та види позиціонування.  

74. Описати засоби реабілітації в ранньому відновному періоді інсульту. 

75. Описати основи ерготерапії в реабілітації постінсультних  хворих. 

76. Описати фізичну реабілітацію при інсульті в післялікарняному періоді 

відновлення. 

77.  Охарактеризувати  класифікацію і клініку травм спинного мозку. 

78.  Описати засоби реабілітації хворих з травмами спинного мозку в 

лікарняному періоді реабілітації. 

79.  Описати фізичну  реабілітацію спінальних хворих у післялікарняному 

періоді реабілітації. 

80. Охарактеризувати неврози. Які засоби фізичної реабілітації 

використовують у їх комплексному лікуванні? 

 

Масаж 

81. Теоретичні засади класичного масажу. Історія розвитку масажу. Системи 

масажу. Механізм дії масажу на організм людини. 

82. Класифікація масажу. Характеристика окремих видів масажу. Форми 

масажу. Методи масажу. 

83. Класичний масаж. Види та техніка виконання основних і допоміжних 

масажних прийомів. 
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84. Місцевий масаж. Масаж, спини, ділянки таза, верхньої і нижньої 

кінцівки, грудної клітки і живота. Методика та правила виконання місцевого 

масажу. 

85. Загальний масаж. Методика і техніка проведення.  

86. Сегментарно-рефлекторний масаж. Сегментарна будова тіла. Техніка і 

методика проведення сегментарно-рефлекторного масажу. Характеристика 

окремих масажних прийомів. 

87. Спортивний масаж. Методика проведення окремих видів спортивного 

масажу. Методика проведення спортивного масажу різних частин тіла. 

Особливості застосування спортивного масажу. 

88. Самомасаж. Прийоми і техніка. Правила проведення самомасажу. 

89. Методика проведення масажу при захворюваннях і травмах центральної 

нервової системи. 

90. Методика проведення масажу при захворюваннях дихальної системи. 

 

 

Практичні завдання: вирішення ситуаційних задач 
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