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Пояснювальна записка

Програму вступного іспиту зі спеціальності 227 «Фізична терапія,
ерготерапія» призначено особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста або магістра і передбачає перевірку знань щодо процесу
збереження,

сповільнення

втрати,

відновлення

та/або

компенсації

порушених функцій та функціонування організму людини засобами
фізичної

терапії,

ерготерапії

з

метою

відновлення

повноцінної

життєдіяльності та підвищення якості життя відповідно до бажань і потреб
людини.
Іспит здійснюється у формі усної відповіді на питання екзаменаційних
білетів та відповідей на додаткові питання членів предметної комісії.
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Розділ 1. Фізична терапія, ерготерапія
Тема 1. Міжнародна класифікація функціонування (МКФ) як
концептуальна структура планування, реалізації та забезпечення якості
реабілітації.
Місце Міжнародної класифікації функціонування (МКФ) в системі
реабілітації. Структура та компоненти МКФ. Цілі МКФ. Взаємодія концепцій
МКФ. Застосування МКФ в плануванні реабілітаційного втручання. Поняття
реабілітаційний діагноз.
Тема 2. Приватні методики фізичної терапії, ерготерапії.
Фізична терапія, ерготерапія при травмах та захворюваннях
опорно-рухового апарату.
Біомеханічні особливості діяльності опорно-рухового апарату.
Класифікація суглобів та їх рух. Підсумковий рух у суглобі та
неврологічні і м’язові фактори, що впливають на нього. М’язовий тонус
та синергізм і антагонізм у роботі м’язів.
Методи обстеження опорно-рухового апарату. Основні положення
обстеження
амплітуди
руху.
Обстеження
м’язової
системи
(функціональне м’язове тестування (ММТ)). Функціональне обстеження
постави і ходи. Визначення рухових проблем внаслідок травм та
захворювань опорно-рухового апарату.
Встановлення реабілітаційних цілей. Планування реабілітаційного
процесу. Підбір методів і засобів фізичної терапії на різних етапах
загоєння чи захворювання.
Класифікація травматичних пошкоджень. Основні положення та
методи лікування в травматології і ортопедії. Регенерація кісткової
тканини. Переломи верхніх та нижніх кінцівок: клінічні прояви,
лікування, завдання і методи фізичної терапії. Переломи тазу і хребта.
Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях суглобів. Фізична
терапія, ерготерапія при захворюваннях хребта, грудної клітки, нижніх
кінцівок, плоскостопості.
Фізична терапія, ерготерапія при ампутаціях та термальних травмах.
Біомеханічні та медико-соціальні проблеми пов’язані з ампутацією. Етапи
реабілітаційної програми при ампутації. Види і ступені опіків.
Реабілітація на різних етапах опікової хвороби. Фізична терапія при
обмороженнях.
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Фізична терапія, ерготерапія при травмах та захворюваннях
нервової системи.
Оцінка неврологічного статусу пацієнта в фізичній терапії та
ерготерапії.
Методики
та
топографічна
послідовність
оцінки
функціональних порушень: рухової функції, чутливості, координаційної
функції, тощо. Патологічні зміни функціонального стану м’язів при
травмах та захворюваннях НС: спастичність, ригідність, паратонія,
гіпотонія. Поняття реабілітаційний діагноз.
Фізична терапія, ерготерапія при гострому порушенні мозкового
кровообігу та при травмі головного мозку. Ризик виникнення гострих
порушень мозкового кровообігу, види ГПМК, локалізація інсультів.
Характеристика геморагічного та ішемічного інсульту. Ускладнення після
інсультів. Обстеження та фізична терапія хворих з гострим порушенням
мозкового кровообігу: психічний статус хворих; порушення сприймання,
види афазії; дослідження вищих мозкових функцій; оцінка сили та тонусу
м’язів; визначення функціональних можливостей хворих з ГПМК.
Вертикалізація та загальний алгоритм вертикалізації. Покази і
протипокази
ранньої
мобілізації.
Особливості
застосування
терапевтичних вправ на утримання рівноваги та відновлення функції
ходьби; бар’єри середовища; допоміжні засоби пересування. Оцінка
реабілітаційного потенціалу пацієнта з точки зору ерготерапевта.
Фізична терапія, ерготерапія при спинномозковій травмі. Механізм
та класифікація пошкоджень. Симптоми і ознаки пошкодження спинного
мозку. Спинномозкові синдроми. Основні принципи проведення
обстеження при пошкодженні хребта та спинного мозку (фізичне,
функціональне та неврологічне тестування). Особливості застосування
засобів фізичної терапії для тематичних хворих.
Фізична терапія, ерготерапія при дитячому церебральному паралічі.
Форми дитячого церебрального параліча, клінічні прояви, методи
лікування, стадії відновного лікування. Класифікація засобів фізичної
терапії, особливості застосування кінезотерапії в залежності від ступеня
тяжкості рухових порушень. Особливості застосування ерготерапії для
формування або відновлення самообслуговування та побутових навичок.
Фізична терапія, ерготерапія при травмах та захворюваннях
периферичної
нервової
системи,
хворих
з
демієлінізуючими,
прогресуючими захворюваннями нервової системи та нервово м'язовими
розладами.
Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях внутрішніх
органів.
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Епідеміологія та фактори ризику захворювань серцево-судинної
системи; принципи первинної та вторинної профілактики. Поняття про
кардіореабілітацію, структура процесу кардіореабілітації; вітчизняна та
закордонна моделі реабілітації кардіологічних хворих – переваги та
недоліки. Принципи фізичного та функціонального обстеження пацієнтів
із захворюваннями серцево-судинної системи; характеристика та
методика проведення основних проб із дозованим фізичним
навантаженням. Реабілітаційні цілі та особливості застосування засобів і
методів фізичної терапії, ерготерапії при захворюваннях серцевосудинної системи різної етіології. Підходи до застосування фізичних
тренувань у рамках програми кардіореабілітації: цілі тренувальних
заходів та планування; аеробне тренування, силове тренування,
тренування дихальної мускулатури. Організаційно-методичні основи
реабілітації хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарда: цілі
реабілітації, складові реабілітації, характеристика етапів реабілітації.
Методичні основи проведення занять із хворими, що перенесли гострий
інфаркт міокарда: стратифікація ризику, добір та принципи дозування
аеробних навантажень, ознаки адекватності навантаження, добір та
принципи дозування анаеробних навантажень, застосування тренувань
дихальної мускулатури, складання комплексів вправ для стаціонарного
етапу, розробка плану тренувань для постклінічного етапу, особливості
занять в домашніх умовах. Особливості побудови реабілітаційних
програм при хронічних формах ІХС. Особливості реабілітації пацієнтів із
хронічною серцевою недостатністю (ХСН): функціональна класифікація
ХСН, покази та протипокази до тренувань із фізичним навантаженням;
складання програми реабілітації залежно від функціонального класу
ХСН. Фізична терапія при артеріальній гіпертензії (АГ). Добір та
проведення функціональних проб для хворих на АГ. Побудова програми
кардіореабілітації та вторинної профілактики для хворих із АГ.
Особливості реабілітації при захворюваннях периферичних артерій.
Підходи до реабілітації особливих груп кардіологічних хворих: хворі із
цукровим діабетом 2 типу; хворі із ожирінням; хворі похилого віку.
Реабілітаційний менеджмент при вадах серця. Вплив фізичної активності
і тренувань на дітей і підлітків з вродженими вадами серця. Рекомендації
щодо рухової активності для дітей та підлітків з вродженими вадами
серця.
Симптоми і синдроми при захворюваннях органів дихання. Дихальна
недостатність. Порушення альвеолярної вентиляції. Порушення регуляції
зовнішнього дихання, задишка. Вплив недостатності дихання на організм
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людини. Обструктивні патології. Рестриктивні патології. Накладання
патологій. Принципи фізичного обстеження. Функціональне обстеження
дихальної системи. Загальні організаційно-методичні основи фізичної
терапії та ерготерапії при порушенні діяльності дихальної системи.
Поняття про легеневу реабілітацію. Реабілітаційні цілі та особливості
застосування засобів і методів фізичної терапії при захворюваннях
органів дихання різної етіології. Організаційні основи реабілітації хворих
на ХОЗЛ: етапи легеневої реабілітації; цілі та підходи до реабілітації
залежно від стадії захворювання. Методичні основи проведення занять із
хворими на ХОЗЛ: добір засобів фізичної терапії та застосування
ерготерапії. Організаційні основи реабілітації хворих на бронхіальну
астму: визначення цілей та складання програми реабілітаційного
втручання. Особливості функціонального тестування хворих на
бронхіальну астму (БА). Методичні основи проведення занять із хворими
на БА. Організаційно-методичні основи реабілітації хворих на
рестриктивні захворювання. Визначення цілей та добір засобів фізичної
терапії на різних етапах лікування. Організаційно-методичні основи
реабілітації хворих на пневмонію. Організаційно-методичні основи
реабілітації хворих на гострий бронхіт. Організаційно-методичні основи
реабілітації хворих на плеврит. Туберкульоз легень: визначення,
епідеміологія, профілактика, особливості реабілітації; проблеми
профілактики, лікування та реабілітації в Україні.
Фізична терапія, ерготерапія при хворобах обміну речовин. Фізична
терапія при ожирінні. Види та ступені ожиріння, методи їх визначення.
Функціональне тестування хворих на ожиріння. Визначення цілей та
складання програми реабілітаційного втручання для хворих на ожиріння.
Методичні основи проведення занять із хворими на ожиріння, покази та
протипокази до застосування різних засобів фізичної терапії. Фізична
терапія при цукровому діабеті (ЦД). Види та ступені тяжкості ЦД.
Функціональне тестування хворих на ЦД. Визначення цілей та складання
програми реабілітаційного втручання для хворих на цукровий діабет І
типу. Методичні основи проведення занять із хворими на цукровий діабет
І типу, покази та протипокази до застосування різних засобів фізичної
терапії. Визначення цілей та складання програми реабілітаційного
втручання для хворих на цукровий діабет ІІ типу. Методичні основи
проведення занять із хворими на цукровий діабет ІІ типу, покази та
протипокази до застосування різних засобів фізичної терапії.
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Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях у гінекології.
Особливості застосування кінезотерапії у І, II й III триместрах вагітності
та у післяпологовому періоді.
Фізична терапія, ерготерапія при хірургічних втручаннях.
Характеристика післяопераційних періодів. Реабілітаційні цілі та
особливості застосування засобів та методів фізичної терапії при
операціях на органах черевної порожнини та грудної порожнини.
Тема 3. Фізична терапія, ерготерапія різних верств населення.
Фізична терапія, ерготерапія в педіатрії. Особливості фізичної
терапії, ерготерапії для дітей різних вікових груп. Особливості
застосування кінезотерапії при різних захворюваннях в геронтологічній
клініці. Використання основних засобів фізичної терапії, ерготерапії у
забезпеченні дитяче-юнацького спорту, спорту вищих досягнень та
спорту інвалідів. Фізична терапія, ерготерапія осіб з інвалідністю (за
різними нозологіями).
Тема 4. Засоби та методи фізіотерапевтичного лікування, що
застосовуються у комплексних програмах відновлення.
Поняття фізіотерапії. Групи фізичних факторів. Електролікування.
Світлолікування. Ультразвукова терапія. Аерозольтерапія. Баротерапія.
Водолікування. Теплолікування. Кліматотерапія та бальнеотерапія.
Фізіологічна дія. Лікувальний, апаратний, спортивний масаж. Фітотерапія
та
застосування
біологічно-активних
сполук.
Дієтотерапія,
механотерапія.
Розділ 2. Філософія
Тема 1. Історія філософії як основа філософсько-методологічної
культури.
Філософія як особлива форма суспільної свідомості. Середньовічна
схоластика та її бачення наукових проблем. Зв'язок філософії та науки в
античні часи. Дискусія про природу універсалій у середньовічній
філософії як розгляд природи наукових понять. Зв'язок філософії та
науки в епоху Відродження. Наука як об'єкт філософського дослідження.
Наука в системі духовної культури. Етика науки. Проблема методу
пізнання. Основні методи наукового пізнання. Проблема суб'єкта і об'єкта
в пізнавальному процесі. Категорії «рух» і «розвиток» у філософії.
Філософський аспект теорії самоорганізації. Сутність і структура
суспільної свідомості. Форми суспільної свідомості.
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Розділ 3. Філософські підвалини науки
Тема 2. Філософія і методологія науки
Поняття, судження та умовивід як форми мислення. Емпіричний та
теоретичний рівні наукового пізнання. Ідея, проблема, гіпотеза, теорія як
гносеологічні поняття. Логіка Аристотеля та давньогрецьке наукове
мислення. Раціоналізм та емпіризм Нового часу, їх внесок у методологію
науки. Роль німецької класичної філософії у розвитку методології науки.
Філософське розуміння ролі науки у мислителів Просвітництва 18 ст. Етапи
розвитку позитивізму. Розуміння ролі науки у житті суспільства у працях Дж.
Ст. Мілля, О. Конта, Г. Спенсера. Критичний раціоналізм К. Поппера. Е.
Дюрин та його роль у становленні філософії науки. Концепція історичної
динаміки науки Т. Куна.
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