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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Фахове випробування із загальної теорії здоров’я та основ здорового способу 

життя проводиться при вступі на 1 курс зі скороченим терміном навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на базі здобутих ОКР молодшого спеціаліста, 

спеціаліста, ступеня бакалавра з метою встановлення рівня готовності абітурієнтів 

до здійснення діяльності фізичної терапії.  

Фахове випробування здійснюється протягом 3 астрономічних годин та 

проводиться у формі письмового екзамену. 

При складанні іспиту абітурієнти повинні показати: тісний взаємозв’язок 

фундаментальних та професійних знань, їх глибоке засвоєння; розуміння сучасного 

стану теорії і практики фізичної терапії; важливість міжпредметних зв’язків, вміння 

давати історичну оцінку сучасного стану проблем фізичної терапії. 

В курсі із загальної теорії здоров’я та основ здорового способу життя 

розглядаються поняття про здоров’я та хвороби, складові здоров’я: соматичне 

(фізичне), психічне, соціальне, духовне, репродуктивне.  

Курс загальної теорії здоров’я та основ здорового способу життя з таких 

модулів: 

Модуль 1. Загальна теорія здоров’я. 

Модуль 2. Основи здорового способу життя. 

Відповіді на перше питання розкриють знання абітурієнтів про загальні 

науково-теоретичні основи здоров’я, різноманітні підходи до розгляду феномена 

здоров’я та хвороби. Під час відповідей на перше питання абітурієнти повинні 

спиратися на знання з теорії здоров’я, основ гігієни, фізіології. 

Відповіді на друге питання повинні відображати засвоєння знань з основ 

фізичної терапії при профілактиці та реабілітації найбільш розповсюджених 

відхилень в стані здоров’я людини. Під час відповідей абітурієнти повинні 

спиратися на знання медико-біологічних та соціальних дисциплін.  

Практичні завдання другого питання носять прикладний характер та 

направлені на виявлення рівня вмінь та навичок у поєднанні з теоретичними 

знаннями, розкривають потенційні можливості творчого потенціалу абітурієнтів.  

Критерії оцінювання знань абітурієнтів на вступному фаховому випробуванні 

визначаються за шкалою ЄКТС. 
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РОЗДІЛ І. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ “ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЗДОРОВ’Я  

ТА ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ” 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ 

 

Модуль 1. Загальна теорія здоров’я 

 

Тема 1. Здоров’я і хвороба 

Поняття «Здоров’я і хвороба»; «фізіологічна норма». Показники фізіологічної 

норми. Патологія та норма. Поняття «кількість здоров’я» (за М. М. Амосовим). 

Сутність здоров’я. Рівень здоров’я. 

 

Тема 2. Основні дефініції та поняттєвий апарат 

Соматичне (фізичне) здоров’я. Психічне здоров’я. Духовні аспекти здоров’я. 

«Третій стан». Репродуктивне здоров’я. Комплекс заходів з охорони репродуктивної 

функції батьків. Формування здоров’я. Споживання здоров’я. Відновлення здоров’я. 

Превентивна реабілітація. Компенсація. Група здоров’я. Загартовування. Якість 

життя. Моніторинг здоров’я. Спосіб життя. Реабілітація. Рекреація. Поведінка 

самозбереження. Фізіологічні резерви. Фізичні якості. Фізичний стан. 

 

Тема 3. Суспільне (популяційне) здоров’я 

Показники, що пов’язані з політикою в галузі охорони здоров’я. Соціально-

економічні показники. Надання медичного обслуговування. Показники охоплення 

населення первинною медико-санітарною допомогою. Показники здоров’я 

популяції. 

 

Тема 4. Соматичне (фізичне) здоров’я 

Поняття «Соматичне (фізичне) здоров’я». Об’єктивні та суб’єктивні 

показники соматичного здоров’я. 

 

Тема 5. Репродуктивне здоров’я 

Оцінка рівня репродуктивного здоров’я. Показники для оцінки 

репродуктивної функції жінки. Профілактика репродуктивного здоров’я. 

Профілактика венеричних захворювань. Регулювання дітонародження. Способи 

попередження вагітності. 

 

Тема 6. Психічне здоров’я 

Психічне здоров’я людини як біосистеми. Порушення психічного здоров’я. 

Психічний стрес. Механізм запуску психічного стресу. Негативна емоція. Позитивна 

емоція. 

 

Тема 7. Профілактика психічного стресу і корекція його наслідків 

Принципи профілактики психічного стресу. Хронічний стрес. 

Психоемоційний стрес. Психічна травма. Психокомплекс. Взаємозв’язок фізичного і 

психічного здоров’я. 
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Тема 8. Духовні аспекти здоров’я 

Поняття «Духовні аспекти здоров’я» (духовність). Мотиви поведінки людини. 

Якість життя.  

 

Тема 9. Основні принципи формування здоров’я 

Формування фізичного здоров’я. Управління процесом формування здоров’я у 

різні фазі розвитку. Основні принципи формування психічного здоров’я. 

 

Модуль 2. Основи здорового способу життя 

 

Тема 1. Проблеми здорового способу життя в сучасному суспільстві 

Фізіологічна норма здоров’я. Здоров’я і хвороба. Здоровий спосіб життя. 

Цивілізація та здоров’я. Проблеми здоров’я. Фактори, які формують здоров’я дітей і 

дорослих. Критерії здоров’я. Формування здорового способу життя. 

 

Тема 2. Фізичне виховання та здоров’я 

Еволюційні передумови рухової необхідності. Норми рухової активності. 

Моторно-вісцеральні рефлекси. Проблеми гіподинамії. Енергетичне правила м’язів 

І. Аршавського. Характеристика основних оздоровчих засобів фізичного виховання. 

Оздоровча система М. М. Амосова. 

 

Тема 3. Основи раціонального харчування 

Фізіологічна роль харчування. Основи раціонального харчування. 

Характеристика основних груп продуктів харчування. Водний режим. Структурна 

характеристика харчування. Режим раціонального харчування. Поняття про 

захворювання шлунково-кишкового тракту. 

 

Тема 4. Поняття про імунітет. Профілактика застуд. Загартування 

організму 

Імунна система. Фактори специфічного та неспецифічного захисту організму. 

Інфекційний імунітет. Профілактичні щеплення. Поняття про алергію. Алергічні 

захворювання: паліноз, діатез, екзема. Еволюційні основи й фізіологічні механізми 

терморегуляції. Симптоми застуди як адаптивної реакції організму. Термінова 

профілактика застуд. Загартування. 

 

Тема 5. Обєктивні і суб’єктивні методи дослідження стану здоров’я 

Методи дослідження стану здоров’я. Частота серцевих скорочень (ЧСС). 

Ортостатична проба. Ідеальна, нормальна маса тіла. Проба оцінювання дихальної 

системи. Методики проведення функціональних проб з фізичним навантаженням. 

 

Тема 6. Шкідливі звички 

Поширення алкоголізації населення. Шляхи впливу алкоголю на організм 

людини. Алкоголь та потомство. Алкоголізм як незворотне захворювання. Вплив 

паління на організм. Паління та діти. Паління й жінка. Наркоманія, види наркотиків. 

Вплив шкідливих звичок на потомство. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК  

ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

З ДИСЦИПЛІНИ “ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЗДОРОВ’Я  

ТА ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ” 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ 

 

1. Дайте характеристику власному руховому режиму. 

2. Дайте характеристику причин ожиріння. 

3. Назвіть науки, що вивчають здоров’я. 

4. Обґрунтуйте правила профілактики порушень постави. 

5. Опишіть норми рухової активності для дорослих. 

6. Опишіть норми рухової активності для підлітків. 

7. Проаналізуйте засоби профілактики захворювань дихальної системи. 

8. Проаналізуйте засоби профілактики захворювань опорно-рухового 

апарату. 

9. Проаналізуйте засоби профілактики захворювань органів виділення. 

10. Проаналізуйте засоби профілактики захворювань органів травлення. 

11. Проаналізуйте засоби профілактики захворювань серцево-судинної 

системи. 

12. Проаналізуйте причини порушень постави. 

13. Проаналізуйте роль сім’ї для здоров’я людини. 

14. Проаналізуйте роль фізичної терапії в порушеннях здоров’я організму 

людини. 

15. Проаналізуйте шляхи збереження репродуктивного здоров’я. 

16. Розкрийте норми рухової активності для дітей. 

17. Розкрийте поняття «Донозологічний стан». 

18. Розкрийте поняття «Ерготерапія». 

19. Розкрийте поняття «Здоров’я». 

20. Розкрийте поняття «Фізична терапія». 

21. Розкрийте поняття «Якість життя». 

22. Розкрийте правила раціонального харчування. 

23. Розкрийте складові здорового способу життя. 

24. Розкрийте фактори психічного здоров’я. 

25. Розкрийте фактори фізичного (соматичного) здоров’я. 

26. Складіть комплекс ранкової гімнастики. 

27. Складіть комплекс фізичних вправ для корекції порушень кіфозу. 

28. Складіть комплекс фізичних вправ для корекції порушень лордозу. 

29. Складіть комплекс фізичних вправ для корекції порушень плоскостопості. 

30. Складіть комплекс фізичних вправ для корекції порушень сколіозу. 
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РОЗДІЛ ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Результати складання додаткового вступного випробування із дисципліни 

«Загальна теорія здоров’я та основи здорового способу життя» оцінюються за 

шкалою від 100 до 200 балів. 

Оцінювання знань вступників оцінюється на підставі таких критеріїв: 

 
5-бальна шкала оцінювання 

2 (незадовільно) 3 (задовільно) 4 (добре) 5 (відмінно) 

200-бальна шкала оцінювання 

100-119 120-159 160-174 175-200 

Критерії оцінювання знань 

абітурієнт володіє 

навчальним 

матеріалом частково, 

допускає суттєві 

помилки, викладає 

матеріал непослідовно 

та нелогічно, не 

володіє навичками 

аналізу навчального 

матеріалу, не вміє його 

узагальнювати, робити 

висновків та 

аргументувати їх, не 

висловлює власної 

думки 

абітурієнт володіє 

навчальним 

матеріалом на 

репродуктивному 

рівні, демонструючи 

знання отримані лише 

з основної літератури, 

допускає суттєві 

помилки, викладає 

матеріал непослідовно, 

демонструє часткові 

вміння аналізу 

навчального матеріалу, 

але має значні 

труднощі з його 

узагальненням та 

формулюванням 

висновків, не вміє їх 

аргументувати, не 

виявляє самостійності 

думки, власної позиції 

абітурієнт дає 

фрагментарну 

відповідь на питання 

білета; володіє 

значним обсягом 

навчального 

матеріалу, що свідчить 

про оволодіння ним 

основною та частково 

додатковою 

літературою з курсу; 

викладає свої думки 

логічно та послідовно, 

проте допускає окремі 

помилки та 

неточності; 

демонструє здатність 

до аналізу та 

узагальнення; вміє 

робити висновки, 

проте має певні 

труднощі з їх 

аргументуванням, а 

тому уникає 

висловлювання 

власної позиції 

абітурієнт дає повну 

відповідь на питання 

білета; вільно володіє 

навчальним 

матеріалом; 

демонструє глибокі 

знання з різних 

розділів програми; 

логічно та послідовно 

викладає навчальний 

матеріал; демонструє 

знання отримані як з 

основної, так і з 

додаткової літератури; 

вміє аргументувати 

свою думку; 

демонструє свою 

світоглядну позицію; 

проявляє творчий 

підхід під час 

виконання практичних 

завдань 

 

Якщо абітурієнт під час додаткового фахового випробування набрав від 120 до 

200 балів, то така кількість балів вважається достатньою для допуску до участі в 

конкурсному відборі до відповідної конкурсної пропозиції. 

Оцінювання рівня знань вступників проводиться кожним із членів 

екзаменаційної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал 

оцінювання рівня знань вступників виводиться за результатами обговорення 

членами екзаменаційної комісії. 
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