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Рівне 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Фахове вступне випробування за спеціальністю 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» проводиться з метою оцінки рівня професійних 

знань випускників-бакалаврів, передбачених освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою.  

Фахове вступне випробування базується на змістових модулях 

дисциплін:  

1. «Анатомія» 

2. «Основи фізичної реабілітації» 

3. «Кваліфікована перша медична допомога» 

4. «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» 

5. «Фізична реабілітація в хірургії» 

6. «Фізична реабілітація в неврології» 

7. «Фізіотерапія» 

8. «Фізична реабілітація в травматології» 

9. «Фізична реабілітація в пульмонології» 

10.  «Лікувальний масаж» 

11.  «ЛФК і лікарський контроль» 

 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ  

2.1. Організація фахового вступного випробовування здійснюється 

відповідно до Положення про приймальну комісію Національного 

університету водного господарства та природокористування. 

2.2. Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі або з 

використанням комп’ютерної техніки і складається із 45-ти тестових завдань 

першого рівня складності та 2-ох тестових завдань другого рівня складності,  

кожне з яких  містить п’ять варіантів відповіді. 

2.3. Порядок нарахування балів при проходженні тестування за завдання 

першого рівня складності: 

Структура тестового 

завдання 
Умови нарахування (2 бали) 

1. Питання 

a) 100% вірна; 

b) 0% невірна; 

c) 0% невірна; 

d) 0% невірна; 

e) 0% невірна. 

Питання містить лише одну вірну відповідь, 

при виборі якої нараховується 2 бали. 

1. Питання 

a) 50% вірна; 

b) 50% вірна; 

c) 0 невірна; 

d) 0  невірна; 

e) 0 невірна; 

Питання містить дві правильні відповіді, 

при виборі яких відповідь вважається повною 

і нараховується 2 бали. 

При виборі лише одного варіанту 

правильної відповіді -  нараховується 1 бал. 



1. Питання 

a) 33,33333% вірна; 

b) 33,33333% вірна; 

c) 33,33333% вірна; 

d) 0 невірна; 

e) 0 невірна. 

Питання містить три правильних варіанти 

відповіді, при виборі яких відповідь 

вважається повною і нараховується 2 бали. 

При виборі одного або двох лише 

правильних варіантів відповідей, відповідь 

вважається частково вірною і нараховується 

0,67 бала за кожен правильний варіант 

відповіді 

1. Питання 

a) 25% вірна; 

b) 25% вірна; 

c) 25% вірна; 

d) 25% вірна; 

e) 0% невірна. 

Питання містить чотири правильні варіанти 

відповіді, при виборі яких відповідь 

вважається повною і нараховується 2 бали. 

При виборі одного, двох або трьох лише 

правильних варіантів відповідей, відповідь 

вважається частково вірною і нараховується 

0,25 балів за кожен правильний варіант 

відповіді. 

 

2.4. Завдання другого рівня складності оцінюються в 5 балів кожне і 

містять одну правильну відповідь. У разі відсутності розв’язку, але вірно 

відміченого правильного варіанту відповіді, завдання оцінюється в  2 бали. 

2.5. Якщо в питані вступник відмітив більше варіантів відповідей, ніж 

передбачено питанням, то питання оцінюється в 0 балів. 

2.6. Час проведення вступного фахового випробування складає до трьох  

астрономічних годин. 

 
3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ 

НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ  

ДИСЦИПЛІНА  «Анатомія» 

Тема 1. Анатомія – наука про будову людського організму. 

Тема 2. Опорно-рухова система людини. 

Тема 3.Органи дихання. 

Тема 4. М'язова система людини. 

Тема 5. Кардіореспіраторна система людини.  

Тема 6. Травлення та обмін речовин в організмі людини. 

 

ДИСЦИПЛІНА  «Основи фізичної реабілітації» 

Тема 1. Види, завдання та принципи фізичної реабілітації.  

Тема 2. Етапи фізичної реабілітації.  

Тема 3. Професійна діяльність фізичного терапевта. 

Тема 4. Реабілітаційне обстеження. 

Тема 5. Реабілітаційні програми. 

 

ДИСЦИПЛІНА «Кваліфікована перша  медична допомога» 

Тема 1. Основи надання першої медичної допомоги. 



Тема 2. Непритомність. Колапс. Реанімація. 

Тема 3. Закриті та відкриті ушкодження. 

тема 4. Класифікація ран. Причини виникнення, класифікація 

переломів кісток. 

Тема 5. Загоєння закритих переломів. Клініка переломів. Переломи 

хребта. Закриті ушкодження голови.  

 

ДИСЦИПЛІНА «Фізична реабілітація при захворюваннях 

внутрішніх органів» 

Тема 1. Основні захворювання органів травлення. 

Тема 2. Засоби фізичної реабілітації хворих із захворюваннями органів 

травлення.  

Тема 3. Значення використання мінеральних вод. 

Тема 4. Фізична реабілітація хворих із захворюваннями обміну 

речовин.  

 Тема 5. Цукровий діабет, причини виникнення та перебіг.  

Тема 6. Ревматизм. Симптоми і перебіг захворювання.  

Тема 7. Гіпертонічна хвороба. Етіологія і патогенез хвороби.  

Тема 8. Ожиріння. Етіологія і патогенез хвороби, ступені ожиріння. 

 

ДИСЦИПЛІНА «Фізична реабілітація в хірургії» 

Тема 1. Фізична реабілітація в різні періоди реабілітації в хірургії. 

Тема 2. Фізична реабілітація хворих після торакальних захворювань.  

Тема 3. Фізична реабілітація хворих після  гінекологічних операцій. 

Тема 4. Фізична реабілітація хворих після абдомінальних операцій. 

 

ДИСЦИЛІНА «Фізична реабілітація в неврології» 

Тема 1. Фізична реабілітація хворих на мозковий інсульт 

Тема 2. Фізична реабілітація хворих на дитячий церебральний параліч.  

Тема 3. Фізична реабілітація хворих при травмах спинного мозку.  

 

ДИСЦИПЛІНА «Фізіотерапія» 

Тема 1. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування фізіотерапії в 

фізичній реабілітації.  

 

ДИСЦИПЛІНА «Фізична реабілітація в травматології» 

Тема 1. Фізична реабілітація в травматології. Періоди реабілітації в 

травматології: імобілізаційний, післяімобілізаційний, відновний.  

Тема 2. Принципи і методи обстеження опорно-рухового апарату. 

Основні положення обстеження амплітуди руху.  

Тема 3. Переломи нижніх кінцівок: клінічні прояви, лікування. 

Реабілітаційне обстеження хворих з травмами кісток тазу та нижніх кінцівок.  

Тема 4. Класифікація ушкоджень кісток верхнього плечового поясу. 

Переломи верхніх кінцівок: клінічні прояви, лікування, завдання і методи 

реабілітації. Реабілітаційне та ортопедичне обладнання. 



Тема 5. Класифікація переломів хребта. Фізична реабілітація при 

компресійних переломах хребців.  

 

ДИСЦИПЛІНА «Фізична реабілітація в пульмонології» 

Тема 1. Основні захворювання органів дихання. Завдання засобів 

фізичної реабілітації в разі захворювання органів дихання. Протипоказання 

до занять ЛФК у пацієнтів із захворюваннями органів дихання. 

 Тема 2. Причини виникнення, основні клінічні симптоми пневмонії. 

 Тема 3. Захворювання органів дихання в основі якого лежить алергічне 

запалення. 

 

ДИСЦИПЛІНА «Лікувальний масаж» 

Тема 1. Механізм дії масажу.  

Тема 2. Види масажу. Показання та протипоказання до масажу.  

Тема 3.Основні прийоми масажу. 

 

ДИСЦИПЛІНА «ЛФК і лікарський контроль» 

Тема 1. Лікарський контроль під час занять фізичною культурою, 

реабілітацією та спортивною діяльністю. 

Тема 2. Лікарське обстеження дітей та дорослих, які займаються 

оздоровчою фізичною культурою, фізичною реабілітацією, фізичною 

культурою та спортом. 

Тема 3. Лікувальна фізична культура та лікарський контроль при 

захворюваннях органів дихання. 

Тема 4. Лікувальна фізична культура та лікарський контроль при 

захворюваннях органів травлення. 

Тема 5. Лікувальна фізична культура та лікарський контроль в 

педіатрії. 

Тема 6. Лікувальна фізична культура та лікарський контроль при 

ожирінні. 

Тема 7. Лікувальна фізична культура та лікарський контроль за 

наявності гіпотонічної та гіпертонічної хвороб.  

 

4. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

1. Анатомія людини. Підручник / За ред. К.А. Дюбенка. – Ч.1. – К.: ВАТ 

«Поліграфкнига», 2008.  – 528 с. 

2. Вакуленко Л. О. та ін. Лікувальний масаж – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 

468 с. 

3. Грейда Б. П. Реабілітація хворих засобами лікувальної фізкультури / Б. 

П. Грейда, В. А. Столяр, Ю. М. Валецький, Н. Б. Грейда. – Луцьк: 

Видавництво «Волинська обласна друкарня», 2003. – 310 с. 

4. Дубросский В.И. Практический масаж. – М: Мартин, 2000. – 464 с. 

5. Восстановительное лечение детей с поражениями центральной нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата: учебно-методическое 



пособие/ Под ред. И. В. Добрякова, Т. Г. Щедриной. – СПб.: 

Издательский дом СПбМАПО, 2004. – 317 с. 

6. Ибатов А. Д. Основы реабилитологии: учебноепособие / А. Д. Ибатов, 

С. В. Пушкина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 160 с. 

7. Лечебная физическая культура: справочник / Под. ред. проф. В. А. 

Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2001. – 592 с. 

8. Лечебная физическая культура: учебн. для студ. высш. учеб. заведений 

/ [С. Н. Попов, Н. М. Валеев, Т. С. Гарасеева и др.]; под ред. С. Н. 

Попова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с. 

9. Медицинская реабилитация: руководство для врачей / [ред. В. А. 

Епифанов]. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 328 с. 

10. Мерзлікіна О. Тлумачний словник термінів і словосполучень фізичної 

реабілітації. / О. Мерзлікіна – Львів: Українські технології, 2002. – 48с. 

11. Милюкова И. В. Лечебная физкультура: новейший справочник / 

Подобщей ред. проф. Т. А. Евдокимовой. – СПб.: Сова, 2003. – 862 с. 

12.  Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – К.: Олімпійська 

література, 2005. – 472 с. 

13. Николайчук Л. В. Остеохондроз, сколиоз, плоскостопие. / Л. В. 

Николайчук  – Мн.: КнижныйДом, 2004.  – 320 с. 

14.  Олекса А.П. Ортопедія. / А.П. Олекса – Тернопіль ТДМУ, 2006. – 528с. 

15.  П’ятикоп В. О. Травматичні ушкодження хребта, спинного мозку та 

периферичних нервів: Метод. вказівки для студентів V курсу 

Медичного та IV курсу Стоматологічного факультетів що навчаються 

на засадах кредитно-модульної організації навчання / І.О.Кутовий – 

Харків, ХНМУ, 2013. – 33 c. 

16.  Соколовський В. С. Лікувальна фізична культура: підручник / В. С. 

Соколовський, Н. О. Романова, О. Г. Юшковська. – Одеса: Одес. держ. 

мед. ун-т, 2005. – 234 с. 

17.  Сосин И. Н. Физиотерапевтический справочник / И. Н. Сосин, А. Г. 

Буявых. – Симферополь: изд. КГМУ, 2003. – 752 с.  

18. Справочник по терапии с основами реабилитации / Л. М. Пасиешвили, 

А. А. Заздравнов, В. Е. Шапкин, Л. Н. Бобро. – Ростов н/Д : Феникс, 

2004. – 416 с. 

19. Травматология и ортопедия: Учебник для студентов медицинских 

вузов / Под ред. Н.В. Корнилова. – СПб.: Гипократ, 2001. – 488 с. 

20.  Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации : 

руководство для врачей и научных работников / [ред. А. Н. Белова, О. 

Н. Щепетова]. – М.: Антидор, 2002. – 440 с. 

21.  Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації: навч. посібник / 

Язловецький В. С., Верич Г. Е., Мухін В. М. – Кіровоград: РВВ КДПУ 

імені Володимира Винниченка, 2004. – 238 с. 

 

 

 

 



5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  

Фахове вступне випробування для вступників ступеня магістр на основі 

ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, ступеня магістра)  проводиться у 

письмовій формі або з використанням комп’ютерної техніки. 

Бал фахового вступного випробування визначається як сума балів, 

одержаних за вирішення 47-ми тестів. Питання першого рівня складності  

оцінюються від 0 до 2-ох балів, питання другого рівня складності 

оцінюються від 0 до 5-ти балів. Детальний опис нарахування балів 

приведений в розділі 2 цієї програми.  

Оцінка за виконання фахового вступного випробування з за шкалою від 

100 до 200 балів  визначається за формулою  

N = n +100, 

де n – бал фахового вступного;  

Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо оцінка за виконання 

фахового вступного випробування складає не менше 110 за шкалою від 100 

до 200 балів. 

 

 
Програма обговорена та узгоджена на засіданні кафедри здоров’я людини і 

фізичної реабілітації 

(протокол № 3 від 17 жовтня 2019 р.)  
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