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Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна спрямована на 

формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та 

фахових компетентностей, зокрема здатності до застосування у професійній 

діяльності знань, умінь і навичок з використання результатів 

інструментальних методів функціональної та клініко-лабораторної 

діагностики в процесі фізичної терапії при дисфункціональних порушеннях в 

різних системах організму людини. Обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС. 

Основні теми: суб'єктивні і об'єктивні методи оцінки здоров'я; 

інструментальні методи дослідження серця і судин; дослідження 

біоелектричної активності та кровопостачання мозку, нервово-м΄язового 

апарату; зміни фізико-хімічних властивостей крові при фізичних  

навантаженнях; показники крові в нормі, в умовах патологічних процесів та 

фізичному навантаженні. Підсумкова оцінка формується з урахуванням 

результатів поточного контролю та заліку.  

 

       Abstract of the discipline. The discipline is aimed at forming the general and 

professional competences determined by the educational and professional 

programme, in particular the ability use in the professional activity of knowledge, 

skills and abilities to use the results of instrumental methods of functional and 

clinical- laboratory diagnostics in the process of physical therapy for dysfunctional 

disorders in various systems of the human body. The volume of discipline is three 

ECTS credits. The main topics are: subjective and objective methods of health 

assessment; instrumental methods of heart and blood vessels research; study of 

bioelectric activity and blood supply to the brain, neuromuscular apparatus; 

changes in physical and chemical properties of blood during physical activity; 

blood parameters are normal, in conditions of pathological processes and physical 

activity. The final evaluation is based on the results of the current control and 

offset. 

 

         Мета навчальної дисципліни – формування визначених освітньо-

професійною програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема 

здатності до застосування у професійній діяльності знань, умінь і навичок з 

використання результатів інструментальних методів функціональної та 

клініко-лабораторної діагностики в процесі фізичної терапії при 

дисфункціональних порушеннях в різних системах організму людини.  

 

Обсяг навчальної дисципліни – 3 кредити ЄКТС, які розподіляються 

у годинах: 

Форми 

навчання 

Види навчальних занять Самостійна 

робота 

Разом  

лекції лабораторні практичні  семінарські 

Денна 10 0 32 0 48 90 
 

 

Статус навчальної дисципліни: обов’язкова. 

 



Передумови для вивчення навчальної дисципліни: успішне 

опанування такими навчальними дисциплінами:  

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: «Загальна фізіологія 

людини  та патологічна фізіологія»; «Біологічна хімія нормальна та рухової 

активності». 

Програма навчальної дисципліни.  

 

Тематичний план навчальної дисципліни  
Номер і назва теми Кількість годин 

денна форма навчання 

усього  у тому числі 

л прак. с.р. 

Тема 1. Суб'єктивні і об'єктивні 

методи оцінки здоров'я.  

20 2 8 10 

Тема 2. Інструменталь-ні методи 

дослідження серцево-судинної сис-

теми та нервово-м΄язового апарату. 

20 2 8 10 

Тема 3. Роль діагностики в 

реабілітології. Фізико-хімічні 

властивості крові та її клітинний склад 

в нормі, при патології та фізичному 

навантаженні.   

14 2 4 8 

Тема 4. Показники обміну білків та 

згортуючої системи крові в процесі 

фізичної терапії. 

16 2 4 10 

Тема 5. Показники обміну вуглеводів 

та ліпідів крові в нормі, при патології 

та фізичному навантаженні. 

18 2 8 10 

Всього годин 90 10 32 48 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами  

Тема 1. Суб'єктивні і об'єктивні методи оцінки здоров'я. Основні і 

додаткові методи дослідження.  

Діагностика болю, критерії оцінки. Стрес-тести в діагностиці 

захворювань. Загальні відмінності про оцінку здоров'я: анамнез, огляд, 

перкусія, пальпація та аускультація. Характеристика основних методів 

діагностики, методика опитування, огляду, перкусії, пальпації і аускультації.  

Особливості діагностики болю, визначення характеру і механізму розвитку 

болю. Викласти основні стресс-тести, методика їх проведень Суб'єктивні і 

об'єктивні методи оцінки здоров'я. Дозування і тестування фізичних 

навантажень в реабілітації. Види фізичних навантажень і принципи їх 

дозування. Особливості дозування різних видів фізичних навантажень. 

Методика проведення субмаксимальної і максимальної проби навантаження.  

Оволодіти методикою проведення проб субмаксимального і максимального 

навантаження. Критерії припинення проби з фізичним навантаженням. 

Викласти методику проведення велоергометричної проби. 



Тема 2. Інструментальні методи дослідження серцево-судинної 

системи та нервово-м΄язового апарату. 

Дослідження серця і судин. Викласти електричні процеси серцевого 

м'яза, їх зміни в процесі реабілітації і при фізичних навантаженнях. Вивчити 

сучасні УЗД і доплерографічні дослідження серця і суди. Зміни ЕКГ 

показників при навантаженні. Вивчення основних параметрів ЕКГ. Їх 

значення в оцінці ефективності фізичної реабілітації. Методи оцінки 

кровопостачання серця і судин. Оволодіти методикою реографії і 

дуплексного сканування серця і периферичних судин. Інвазивні методи 

дослідження серця і судин. Методика проведення ангіографії та 

вентрикулографії. Дослідження біоелектричної активності та 

кровопостачання мозку. Методи дослідження вегетативної нервової системи. 

Ознайомитися з методикою проведення ангіографії. Вивчити електричні і 

гемодинамічні показники мозку. Вивчити методи дослідження вегетативної 

нервової системи і метаболічних процесів при фізичних навантаженнях. 

Вивчити основні електричні процеси мозку та їх прояви на 

електроенцефалограмі. Реоенцефалографія, її реєстрація і оцінка основних 

параметрів. Оволодіти методикою проведення реографічного дослідження. 

Вивчити сучасні методи  дослідження нервово-м΄язового апарату. Вивчення 

електроміографії і електронейроміографії. Методика проведення 

електрофізичних досліджень. Методи дослідження судинного тонусу 

скелетних м’язів та їх кровопостачання. 

Тема 3. Роль діагностики у фізичній терапії. Фізико-хімічні 

властивості крові та її клітинний склад в нормі, при патології та 

фізичному навантаженні.   

Кров – внутрішнє середовище організму, основні функції крові, її 

фізико-хімічні властивості, склад крові. Осмотичний тиск. Лужно-кислотна 

рівновага. Електроліти крові. Зміни фізико-хімічних властивостей крові при 

фізичних  навантаженнях. Еритроцити - морфологія, форма, кількість. 

Еритроцитоз, анемії. Гемоглобін, його склад, форми, функції. Залізо крові. 

Мідь крові. Зміни цих показників при фізичних  навантаженнях у тренованих 

та нетренованих осіб. Лейкоцити, їх морфологія, види, загальна кількість в 

крові. Лейкоцитоз, міогенний лейкоцитоз, лейкопенія. Лейкоцитарна 

формула в нормі і при патології. Лейкоцити і імунітет. 

Тема 4. Показники обміну білків та згортуючої системи крові в 

процесі фізичної терапії.  

Система згортання та протизгортання крові. Тромбоцити, їх 

морфологія, тромбоцитарна формула. Плазмені та тромбоцитарні фактори 

згортання крові. Механізми згортання крові. Коагулограмма, її клінічне 

значення. Білки. Їх структура, класифікація та фізико-хімічні властивості. 

Функції білків в організмі людини. Білки крові. Білкові фракції та їх значення 

в нормі і при розвитку патології. Продукти обміну білків в організмі. 

Ферменти крові та тканин організму, класифікація, значення для діагностики 

патологічних станів.  



Тема 5. Показники обміну вуглеводів та ліпідів крові в нормі, при 

патології та фізичному навантаженні. 

Вуглеводи та ліпіди – джерело енергії в організмі. Механізми енергоут-

ворення. Показники обміну вуглеводів при цукровому діабеті. Ліпідограмма. 

Дисліпідемії, як фактор розвитку атеросклерозу та ІХС. Вплив фізичного 

навантаження на рівень ліпідів крові. Вуглеводи, класифікація, фізико-

хімічні властивості, функції вуглеводів в організмі людини. Глюкоза крові. 

Значення визначення глюкози крові при цукровому діабеті та при фізичному 

навантаженні. Регуляція обміну речовин – біохімічна основа процесів 

адаптації до фізичних навантажень. Вітаміни та їх значення для 

життєдіяльності  організму. Гормони, їх класифікація та механізми дії. 

Аналіз сечі в нормі, патології та фізичному навантаженні. 

 

Тематика практичних занять  

Номер і назва теми 

дисципліни 

Номер і назва теми практичних 

занять  

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

навчання 

Тема 1. Суб'єктивні і 

об'єктивні методи 

оцінки здоров'я.  

1. Основні і додаткові методи 

дослідження. 

2 

2. Діагностика болю, критерії 

оцінки.  

2 

3. Стрес-тести в діагностиці 

захворювань.  

2 

4. Дозування і тестування фізичних 

навантажень в реабілітації. 

2 

 

Тема 2. 

Інструментальні методи 

дослідження серцево-

судинної системи та 

нервово-м΄язового 

апарату. 

5. Методи дослідження серцево-

судинної системи. 

2 

6. Інвазивні методи дослідження 

мозку. 

2 

7. Методи дослідження 

вегетативної нервової системи. 

2 

8. Дослідження функціонального 

стану нервово-м΄язового апарату. 

2 

Тема 3. Роль 

діагностики у фізичній 

терапії. Фізико-хімічні 

властивості крові та її 

клітинний склад в 

нормі, при патології та 

фізичному 

навантаженні.   

9. Роль діагностики у фізичній 

терапії. Фізико-хімічні властивості 

крові. Водно-сольовий обмін крові. 

Зміни фізико-хімічних 

властивостей крові при фізичних  

навантаженнях.  

2 

10. Гемоглобін крові, його склад, 

форми, функції. Залізо, мідь крові. 

Лейкоцитоз. 

2 



Тема 4. Показники 

обміну білків та 

згортуючої системи 

крові в процесі фізичної 

терапії. 

11. Білки плазми крові в нормі і при 

деяких патологічних станах. 

Продукти обміну білків.  

2 

12. Ферменти. Клінічна 

ферментологія. 

2 

Тема 5. Показники 

обміну вуглеводів та 

ліпідів крові в нормі, 

при патології та 

фізичному 

навантаженні. 

13. Механізми енергоутворення. 

Показники обміну вуглеводів при 

цукровому діабеті. 

2 

14. Ліпідограмма. Дисліпідемії, як 

фактор розвитку атеросклерозу та 

ІБС. Вплив фізичної реабілітації на 

рівень ліпідів крові. 

2 

15. Гормональна регуляція м׳язової 

діяльності. Регуляція обміну 

речовин – біохімічна основа 

процесів адаптації до фізичних 

навантажень. 

2 

16. Показники аналізу сечі при 

навантаженнях різної 

інтенсивності. 

2 

Всього годин 32 

 

Завдання для самостійної роботи студентів   

Номер і назва теми 

дисципліни 

Завдання   Кількість 

годин 

Денна 

форма 

навчання 

Тема 1. Суб'єктивні і 

об'єктивні методи 

оцінки здоров'я.  

1. Порівняння визначення 

оцінювання здоров'я людини 

основними і додатковими методами 

дослідження. 

2 

2. Підготовка презентації з 

самостійно визначеного питання 

теми. 

2 

3. Опрацювання теоретичних засад 

діагностики болю, критеріїв його 

оцінки. 

4 

4. Підготовка до практичного 

заняття з теми 1. 

2 

Тема 2. 

Інструментальні методи 

дослідження серцево-

судинної системи та 

5. Інструментальні методи 

дослідження серцево-судинної 

системи. 

2 

6. Опрацювання інформаційних 2 



нервово-м΄язового 

апарату. 

джерел стосовно інвазивних 

методів дослідження мозку. 

7. Підготовка до практичного 

заняття з теми 2. 

2 

8. Порівняльний аналіз методів 

дослідження вегетативної нервової 

системи. 

4 

Тема 3. Роль 

діагностики у фізичній 

терапії. Фізико-хімічні 

властивості крові та її 

клітинний склад в 

нормі, при патології та 

фізичному 

навантаженні.   

9. Підготовка реферату та 

презентації з фізико-хімічних 

властивостей крові в умовах 

фізичного навантаження. 

3 

10. Здійснити порівняльний аналіз 

клітинного складу крові в нормі, 

при патології та фізичному 

навантаженні.   

2 

11. Підготовка до практичного 

заняття з теми 3. 

2 

12. Анотування інформаційних 

джерел з дісліпідемій при 

захворюваннях серцево-судинної 

системи.  

2 

Тема 4. Показники 

обміну білків та 

згортуючої системи 

крові в процесі фізичної 

терапії. 

13. Складання схеми згортання 

крові із залученням плазмених і 

тромбоцитарних факторів. 

3 

14. Підготовка до практичного 

заняття з теми 4. 

2 

15. Складання ситуаційних завдань 

з активності ферментів в умовах 

розвитку патології та при 

фізичному навантаженні.    

2 

16. Підготовка реферату та 

презентації з порівняння 

показників обміну білків в нормі, 

при патології та фізичному 

навантаженні.   

2 

Тема 5. Показники 

обміну вуглеводів та 

ліпідів крові в нормі, 

при патології та 

фізичному 

навантаженні. 

17. Опрацювання літературних 

джерел по темі методів діагностики 

цукрового діабета. 

2 

18. Підготовка до практичного 

заняття з теми 5.  

2 

20. Розробка схеми гормональної 

регуляції вуглеводного обиіну. 

4 

21. Здійснити порівняльний аналіз 

показників сечі при адекватному і 

2 



неадекватному фізичному 

навантаженні.   

Всього годин 48 

 

 

       Очікувані результати навчання з дисципліни: в результаті освоєння 

теоретичних основ суб'єктивних і об'єктивних методів дослідження здоров'я, 

ролі болі в діагностиці, вивчення методів дозування фізичних навантажень, 

освоєння сучасних інструментальних і лабораторних методів дослідження 

формуються завдяки: 

знанням:  

 методів оцінки здоров'я, принципів дозування та тестування 

фізичних навантажень у фізичній терапії;   

 результатів загальноклінічних, морфологічних і біохімічних 

досліджень в стані спокою, при фізичних навантаженнях здорової людини та 

при патологічних станах. 

умінням:  

 визначати суб'єктивний і об'єктивний стан хворого по результатам 

інструментальних і лабораторних методів дослідження; 

  визначати ефективність реабілітаційних заходів за даними 

функціональних та клініко-лабораторних методів дослідження; 

  

 

Порядок оцінювання результатів навчання з дисципліни  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни формується з урахуванням 

результатів поточного контролю та заліку.  

Протягом семестру здобувач вищої освіти може отримати максимальну 

кількість балів – 100 як суму балів за результатами поточного контролю на 

практичних (семінарських, лабораторних) заняттях та під час консультацій 

науково-педагогічних працівників з тем, на які не передбачено аудиторних 

годин. Використовуються такі форми поточного контролю та розподіл балів, 

які може отримати студент за тему: 

Номер і назва теми практичних занять Засоби оцінювання  Кількість 

балів за 

тему 

1. Основні і додаткові методи 

дослідження. 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.   

8 

2. Діагностика болю, критерії оцінки.  Тестування. 

Кейси.  

7 

3. Стрес-тести в діагностиці 

захворювань.  

Доповідь на задану 

тему 

7 



4. Дозування і тестування фізичних 

навантажень в реабілітації. 

Реферат, доповідь 

та презентації на 

задану тему та їх 

обговорення. 

11 

5. Методи дослідження серцево-судинної 

системи. 

Тестування; 

Контрольна робота 

11 

6. Інвазивні методи дослідження мозку. Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації. 

7 

7. Методи дослідження вегетативної 

нервової системи. 

Реферат, доповіді 

та презентації на 

задану тему. 

8 

8. Дослідження функціонального стану 

нервово-м΄язового апарату. 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Кейси.   

8 

9. Роль діагностики у фізичній терапії. 

Фізико-хімічні властивості крові. Водно-

сольовий обмін крові. Зміни фізико-

хімічних властивостей крові при 

фізичних  навантаженнях.  

Реферат, доповіді 

та презентації на 

задану тему та їх 

обговорення.  

11 

10. Гемоглобін крові, його склад, форми, 

функції. Залізо, мідь крові. Лейкоцитоз. 

Тестування. 

Кейси. 

7 

11. Білки плазми крові в нормі і при 

деяких патологічних станах. Продукти 

обміну білків.  

Захист результатів 

виконання групо-

вих або індивіду-

альних аналітично-

розрахункових 

робіт.  

15 

12. Ферменти. Клінічна ферментологія. Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.   

7 

13. Механізми енергоутворення. 

Показники обміну вуглеводів при 

цукровому діабеті. 

Тестування. 

Кейси.  

7 

14. Ліпідограмма. Дисліпідемії, як фактор 

розвитку атеросклерозу та ІБС. Вплив 

фізичної реабілітації на рівень ліпідів 

крові. 

Доповідь на задану 

тему 

11 

15. Гормональна регуляція м׳язової 

діяльності. Регуляція обміну речовин – 

біохімічна основа процесів адаптації до 

фізичних навантажень. 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.   

 

7 



16. Показники аналізу сечі при 

навантаженнях різної інтенсивності. 

Тестування. 

Кейси.  

7 

Всього 100 

Лектор під час завершення лекції з теми дисципліни знайомить 

здобувачів вищої освіти з відповідними завданнями для самостійної роботи 

та темами практичних занять.  

 Перед початком практичного (семінарського, лабораторного) заняття 

науково-педагогічний працівник ознайомлює здобувачів вищої освіти із 

формами поточного контролю, які будуть застосовуватись, і кількістю балів, 

які вони можуть отримати. Під час завершення кожного заняття кожному 

присутньому здобувачу вищої освіти оголошується кількість отриманих ним 

балів. 

 Здобувач вищої освіти, який протягом семестру отримав менше                       

34 балів, до заліку/екзамену не допускається, і може в установленому 

порядку пройти повторне вивчення цієї дисципліни. 

 Заліки/екзамени проводяться у порядку, визначеному у Положенні про 

організацію освітнього процесу в університеті.   

 

Критерії оцінювання: 

1. За участь у лекційному занятті студент отримує 1 бал.  

2. Усна відповідь на питання практичного заняття оцінюється у 5 балів: 

5 балів – студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно викладає 

його, робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 4 бали – студент 

засвоїв теоретичний матеріал, вільно викладає його, наводить приклади, 

однак є незначні проблеми з усвідомленням системних зв’язків, не завжди 

дотримується логіки викладу, припускається незначних помилок чи 

неточностей. 3 бали – студент засвоїв матеріал на репродуктивному рівні 

(переказування), приймає активну участь у роботі, відтворює вивчене не 

завжди логічно, припускається помилок. 2 бали – студент, який невпевнено 

переказує матеріал, під час відповіді потребує допомоги, допускається 

помилок. 1 бал – студент, який не приймає участь в обговоренні питань на 

занятті. 0 балів – студент відсутній на занятті.  

3. Виконання самостійної роботи, що підготував студент оцінюється у 

5 балів: 5 балів отримує студент, який повністю розкрив тему самостійної 

роботи, використовував основну і додаткову літературу. Проявив 

самостійність і творчий підхід. Матеріал подано логічно і своєчасно. 4 бали 

отримує студент, який розкрив тему самостійної роботи за всіма пунктами 

плану, використав більшість рекомендованої літератури. Матеріал подано 

логічно, можливо не своєчасно. 3 бали одержує студент, який тему 

самостійної роботи розкрив не повністю (висвітлено не всі пункти плану, 

матеріал подано стисло). Використано недостатню кількість літературних 

джерел. Матеріал побудовано не логічно. 2 бали одержує студент, який 

розкрив незначну частину матеріалу (декілька пунктів плану), використав 



недостатню кількість літературних джерел. Відсутня логіка подачі матеріалу, 

а також порушена цілісність системи знань. Матеріал подано не своєчасно. 1 

бал – студент роботу написав формально, стисло, не своєчасно. 0 балів – 

студент повідомлення не підготував.  

4. Реферати чи ессе студентів оцінюються у 5 балів. 5 балів – робота 

має самостійний і творчий характер. Тема повністю розкрита. Матеріал 

викладений логічно, послідовно, обґрунтовано. Реферат чи ессе оформлені 

згідно вимог. Обсяг відповідає нормі. Під час захисту студент орієнтується у 

матеріалі, висловлює власне ставлення до визначеної проблеми. 4 бали – тема 

розкрита, матеріал подано відповідно пунктам плану, використано 

запропоновані джерела інформації. Інколи спостерігається порушення логіки. 

Реферат чи ессе оформлені згідно вимог. Обсяг відповідає встановленій 

нормі. Під час захисту студент вільно володіє і орієнтується у матеріалі, 

висловлює власне ставлення до питання. 3 бали – лише простежується спроба 

підійти до написання реферату чи ессе самостійно і творчо. Однак план 

реферату чи ессе не досконалий. Загальний зміст недостатньо 

структурований. Простежується невміння групувати матеріал, знаходити 

зв’язки, встановлювати співвідношення між частинами. Обсяг відповідає 

нормі. Під час захисту студент володіє інформацією на початковому рівні. 2 

бали – реферат чи ессе написані нашвидку, фрагментарно. План відсутній або 

не відповідає змісту і формі. Тема розкрита частково. Під час захисту студент 

оперує лише загальними фразами. Структура доповіді не витримана, матеріал 

побудовано не логічно. 1 бал – реферат чи ессе написані фрагментарно. План 

відсутній або не відповідає змісту і формі. Тема не розкрита. Під час захисту 

студент не може відтворити матеріал. Доповідь стисла, не логічно 

побудована. 0 балів – реферат чи ессе не написані і не захищені.  

5. Комп’ютерна презентація студентів оцінюються у 5 балів: 5 балів – 

робота має самостійний і творчий характер. Тема повністю розкрита. 

Матеріал викладений логічно, послідовно, обґрунтовано. Обсяг відповідає 

нормі (15 – 20 слайдів). Під час презентації студент орієнтується у матеріалі, 

висловлює власне ставлення до визначеної проблеми, володіє майстерністю 

усної доповіді. 4 бали – простежується творчий підхід при підготовці 

презентації. Тема повністю розкрита, матеріал подано послідовно. Інколи 

спостерігається порушення логіки. Презентація оформлена згідно вимог. 

Обсяг відповідає встановленій нормі. Під час презентації студент вільно 

володіє і орієнтується у матеріалі, висловлює власне ставлення до питання. 3 

бали – загальний зміст недостатньо структурований. Простежується невміння 

групувати матеріал, знаходити зв’язки, встановлювати співвідношення між 

частинами. Обсяг відповідає нормі. Студент не повністю розкрив тему, 

вивчено недостатню кількість джерел інформації. Під час презентації студент 

володіє інформацією на початковому рівні. 2 бали – презентація підготовлена 

нашвидку, фрагментарно. Відзначений не самостійний підхід до виконання. 

Тема розкрита частково. Під час презентації студент неспроможний 

відтворити інформацію у певній послідовності. Оперує лише загальними 

фразами. Структура доповіді не витримана, матеріал побудовано не логічно. 



1 бал – презентація підготовлена фрагментарно. Тема не розкрита. Під час 

презентації студент не може відтворити матеріал. Доповідь стисла, не 

логічно побудована. 0 балів – презентація не підготовлена.  
 

Залікові вимоги: 

1. Діагностика болю, критерії оцінки  

2. Стрес-тести в діагностиці захворювань. 

3. Загальні відмінності про оцінку здоров'я: анамнез, огляд, перкусія, 

пальпація та аускультація.  

4. Характеристика основних методів діагностики, методика опитування, 

огляду, перкусії, пальпації і аускульта-ції. 

5. Особливості діагностики болю, визначення характеру і механізму 

розвитку болю.  

6. Викласти основні стресс-тести, методика їх проведень.  

7. Суб'єктивні і об'єктивні методи оцінки здоров'я.  

8. Дозування і тестування фізичних навантажень в реабілітації.  

9. Види фізичних навантажень і принципи їх дозування.  

10. Особливості дозування різних видів фізичних навантажень.  

11. Методика проведення субмаксимальної і максимальної проби 

навантаження.  

12. Критерії припинення проби з фізичним навантаженням.  

13. Викласти методику проведення велоергометричної проби. 

14. Дослідження серця і судин.  

15. Викласти електричні процеси серцевого м'яза, їх зміни в процесі 

реабілітації і при фізичних навантаженнях. 

16. Сучасні УЗД і доплерографічні дослідження серця і суди.  

17. Зміни ЕКГ показників при навантаженні.  

18. Основні параметри ЕКГ. Їх значення в оцінці ефективності фізичної 

реабілітації.  

19. Методи оцінки кровопостачання серця і судин. 

20. Методика реографії і дуплексного сканування серця і периферичних 

судин.  

21. Інвазивні методи дослідження серця і судин.  

22. Методика проведення ангіографії та вентрикулографії.  

23. Дослідження біоелектричної активності та кровопостачання мозку.  

24. Методи дослідження вегетативної нервової системи.  

25. Методика проведення ангіографії.  

26. Електричні і гемодинамічні показники мозку.  

27. Методи дослідження вегетативної нервової системи і метаболічних 

процесів при фізичних навантаженнях.  

28. Основні електричні процеси мозку та їх прояви на 

електроенцефалограмі.  

29. Реоенцефалографія, її реєстрація і оцінка основних параметрів.  

30. Методика проведення реографічного дослідження.  

31. Сучасні методи  дослідження нервово-м΄язового апарату.  



32. Електроміографія і електронейроміографія. 

33. Методика проведення електрофізичних досліджень.  

34. Методи дослідження судинного тонусу скелетних м’язів та їх 

кровопостачання. 

35. Кров – внутрішнє середовище організму, основні функції крові, її 

фізико-хімічні властивості, склад крові.  

36. Осмотичний тиск.  

37. Лужно-кислотна рівновага.  

38. Електроліти крові.  

39. Зміни фізико-хімічних властивостей крові при фізичних  

навантаженнях.  

40. Еритроцити - морфологія, форма, кількість.  

41. Еритроцитоз, анемії.  

42. Гемоглобін, його склад, форми, функції.  

43. Залізо крові. Мідь крові. Зміни цих показників при фізичних  

навантаженнях у тренованих та нетренованих осіб.  

44. Лейкоцити, їх морфологія, види, загальна кількість в крові.  

45. Лейкоцитоз, міогенний лейкоцитоз, лейкопенія. Лейкоцитарна формула 

в нормі і при патології. Лейкоцити і імунітет. 

46. Система згортання та протизгортання крові.  

47. Тромбоцити, їх морфологія, тромбоцитарна формула. Плазмені та 

тромбоцитарні фактори згортання крові.  

48. Механізми згортання крові. Коагулограмма, її клінічне значення.  

49. Білки. Їх структура, класифікація та фізико-хімічні властивості.  

50. Функції білків в організмі людини. Білки крові. Білкові фракції та їх 

значення в нормі і при розвитку патології. Продукти обміну білків в 

організмі.  

51. Ферменти крові та тканин організму, класифікація, значення для 

діагностики патологічних станів.  

52. Вуглеводи та ліпіди – джерело енергії в організмі.  

53. Механізми енергоутворення.  

54. Показники обміну вуглеводів при цукровому діабеті.  

55. Ліпідограмма.  

56. Дисліпідемії, як фактор розвитку атеросклерозу та ІХС.  

57. Вплив фізичного навантаження на рівень ліпідів крові.  

58. Вуглеводи, класифікація, фізико-хімічні властивості, функції 

вуглеводів в організмі людини. 

59. Глюкоза крові. Значення визначення глюкози крові при цукровому 

діабеті та при фізичному навантаженні.  

60. Регуляція обміну речовин – біохімічна основа процесів адаптації до 

фізичних навантажень.  

61. Вітаміни та їх значення для життєдіяльності  організму.  

62. Гормони, їх класифікація та механізми дії.  

63. Аналіз сечі в нормі, патології та фізичному навантаженні. 
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