




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

НАПРЯМ 

Спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 22 «Охорона 

здоров’я», 

227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» 

 

 

Освітній рівень: 

магістр 

 

Нормативна 

Кількість модулів – 2 Семестр – І 

Лекційних годин – 22 

Загальна кількість годин 

– 150 год 

Практичні заняття – 29 

години 

Тижневих годин: 

аудиторних – 3 год. 

самостійної роботи 

студента – 5,3 год. 

Самостійна робота – 99 

години 

Аудиторних – 51 годин 

Самостійна робота 

студента – 99 годин Вид підсумкового 

контролю – екзамен 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична терапія в 

ортопедії та травматології» є  поглибити знання та удосконалити навички 

студентів з методів обстеження та засобів фізичної терапії при травмах та 

захворюваннях опорно-рухового апарату. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізична терапія в 

ортопедії та травматології» є: поглибити знання з кінезіології людини, видів 

порушень діяльності в ортопедії та травматології, методів фізичної терапії та 

особливостей їх підбору та використання; навчитися самостійно проводити 

обстеження різних структур опорно-рухового апарату людини, аналізувати 

його результати, формулювати мету та завдання реабілітації у SMART 

форматі згідно з МКФ, складати реабілітаційну програму; вдосконалити 

вміння застосовувати методи та засоби фізичної терапії. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати:  

– основи кінезіології;  

– види порушень опорно-рухового апарату;  

– стадії репарації та регенерації тканин;  

– методики оцінки опорно-рухового апарату та інтерпретацію їх 

результатів;  

– засоби фізичної терапії, що застосовуються для зниження болю, 

відновлення амплітуди рухів та силових якостей;  

– принципи постановки цілей фізичної терапії у SMART форматі 

згідно з МКФ (Міжнародною класифікацією фугкціонування). 

Вміти: 

– підбирати методи обстеження структур опорно-рухового апарату; 

–  виконувати обстеження структур опорно-рухового апарату;  

– робити аналіз результатів обстеження опорно-рухового апарату; 

–  формулювати мету та завдання реабілітації у SMART форматі згідно 

з МКФ (Міжнародною класифікацією функціонування);  
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– складати індивідуальну програму реабілітації;  

– застосовувати методи фізичної терапії для відновлення функцій 

опорно-рухового апарату; робити аналіз отриманих результатів терапії; 

–  складати домашню програму реабілітації.   

 Запланованими результатами навчання є оволодіння: 

 І. Загальними компетентностями:  

1. Групова робота  

  здатність до оволодіння професійними навичками працювати у 

групі, виконуючи практичні завдання, уміння отримати результат у межах 

визначеного часу з наголосом на професійну сумлінність; 

 здатність співпрацювати в команді з іншими фахівцями та робити 

свій внесок в спільну роботу. 

2. Організаційні навички 

 здатність організувати ефективну роботу групи для розв’язання 

поставлених завдань у межах України, і в міжнародному контексті. 

ІІ. Професійними компетентностями: 

1. Дослідницько-аналітичні навички: 

 здатність коректно використовувати методи наукового дослідження; 

 здатність аналізувати, відбирати та трактувати отриману 

інформацію. 

2. Технологічні та інструментальні навички 

 здатність визначити загальні підходи до вибору необхідної методики 

застосування засобів фізичної реабілітації для осіб різного віку;  

 здатність проводити безпечну практичну діяльність для 

пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця; 

 здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, 

тестування, огляд і документувати їх результати; 

 здатність розуміти й уміло використовувати технології та методи 

фізичної реабілітації; 
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 здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів 

функціональним можливостям і потребам пацієнта/клієнта. 

3. Системні знання та навички 

 здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які 

піддаються корекції заходами фізичної терапії, ерготерапії; 

 здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні 

аспекти, пов’язані з практикою фізичної терапії, ерготерапії; 

 здатність ефективно реалізовувати програму фізичної реабілітації. 

4. Розв’язання проблем 

 здатність розв’язувати широке коло проблем та завдань шляхом 

розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і 

експериментальних методів, засвоєних з програм фізичної терапії, 

ерготерапії. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ» 

 

Змістовий модуль 1. Принципи та методи обстеження опорно-рухового 

апарату. 

 

Тема 1. Загальні основи кінезіології.  

Класифікація суглобів за будовою, формою суглобової поверхні, 

ступенів свободи. Анатомічні та біомеханічні особливості тканин: кістки, 

зв’язки, сухожилля. Синовіальна рідина, її функції. Геаліновий хрящ, його 

біомеханічні властивості, їх характеристика. Рухи суглобів, вісі, площини. 

 

Тема 2. Травматичні пошкодження опорно-рухового аппарату. 

Види травматичних пошкоджень, їх визначення. Розтягнення та 

підшкірні розриви тканин. Вивихи. Перелом, класифікація, механізм травми, 

методи лікування. Регенерація кісткової тканини, види мозолів, стадії 

репаративного остеогенезу.  

 

Тема 3. Захворювання суглобів. Порушення постави. 

Артрити: визначення поняття, види, етіологія, перебіг захворювання. 

Артрози: визначення поняття, види, етіологія, патогенез, клініка. 

Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта: визначення поняття, види, 

стадії, причини, клінічні ознаки. Порушення постави: причини, види 

порушень у різних площинах, ознаки, стадії, діагностика. Плоскостопість: 

причини, види, ознаки, стадії, діагностика. 

 

Тема 4. Ортопедичне фізичне обстеження.  

Складові фізичного обстеження. Суб’єктивна оцінка. Історія хвороби. 

Спостереження. Оцінка болю за шкалою ВАШ. Об’єктивне оцінка. Методи 
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об’єктивного оцінювання опорно-рухового апарату. Гоніометрія, 

сантиметрія, шкала ММТ. 

 

Тема 5. Принципи та методи обстеження опорно-рухового апарату. 

Обстеження амплітуди руху.  

Процедура вимірювання амплітуди руху. Гоніометрія та сантиметрія. 

Розташування гоніометра та запис результатів вимірювання. Джерела 

помилок у вимірюванні амплітуди руху. Протипоказання та застереження 

щодо вимірювання амплітуди руху. Кінцеві відчуття. Нормальні та 

патологічні. Варіанти результатів тестування інертних структур. Види 

контрактур. Оцінка амплітуди рухів хребта. Оцінка амплітуди рухів суглобів 

верхньої та нижньої кінцівки. 

 

Тема 6. Принципи та методи обстеження опорно-рухового апарату. 

Обстеження м’язової системи.  

Протипоказання та застереження до обстеження скорочувальних 

структур. Мануальне м’язове тестування. Тестування ізометричним 

напруженням. Варіанти результатів тестування скорочувальних структур. 

Методика оцінювання сили м’язів. Оцінка сили м’язів тулуба. Оцінка сили 

м’язів верхніх та нижніх кінцівок. 

 

Змістовий модуль 2. Засоби та методи фізичної реабілітації при 

порушеннях опорно-рухового аппарату 

 

Тема 7. Фізичні методи відновлення тканин при запаленні, 

репарації та регенерації.  

Фізіологія процесу пошкодження тканини. Фактори, які впливають на 

загоєння. Стадії загоєння, їх функції: кровотеча та запалення, проліферація та 

ремодулювання. Мета, завдання фізичної терапії, реабілітаційні заходи на 

різних стадіях загоєння. 
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Тема 8. Засоби та методи фізичної терапії для зменшення болю.  

Засоби фізичної реабілітації для зменшення болю при ураженнях 

опорно-рухового апарату, методика їх використання.  Методичні особливості 

застосування теплових процедур, пасивних рухів, позиціонування для 

зменшення болю. 

 

Тема 9. Засоби та методи фізичної терапії для відновлення 

амплітуди рухів.  

Відновлення амплітуди руху. Класифікація контрактур, їх визначення. 

Засоби фізичної реабілітації для відновлення амплітуди руху, їх 

характеристика, особливості використання. Теоретичні засади та практичне 

використання: додаткові рухи у суглобі, «суглобова гра», закон «опуклості-

вгнутості». 

 

Тема 10. Засоби та методи фізичної терапії для відновлення сили 

м’язів.  

Відновлення силових якостей. Співвідношення сили та швидкості 

скорочення м’язів. Засоби фізичної реабілітації для відновлення силових 

якостей. Особливості використання фізичних вправ, залежно від оцінки  за 

мануальним м’язовим тестуванням. 

 

Тема 11. Фізична терапія при ампутаціях.  

Причини та рівні ампутацій. Мета фізичної терапії. Оцінка пацієнта 

фізичним терапевтом. Завдання фізичної терапії в залежності від етапу 

процесу відновлення. Протезування. Фази ходи. Порушення у ході. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви тем змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л пр ср 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Принципи та методи обстеження опорно-рухового 

апарату 

Тема 1. Загальні основи кінезіології.  10 2 2 6 

Тема 2. Травматичні пошкодження опорно-

рухового аппарату. 
10 2 2 8 

Тема 3. Захворювання суглобів. Порушення 

постави. 
10 2 - 8 

Тема 4. Ортопедичне фізичне обстеження.  10 2 2 6 

Тема 5. Принципи та методи обстеження опорно-

рухового апарату. Обстеження амплітуди руху. 
16 2 6 8 

Тема 6. Принципи та методи обстеження опорно-

рухового апарату. Обстеження м’язової системи. 
18 2 6 10 

Разом за змістовим модулем 1 76 12 18 46 

Змістовий модуль 2. Засоби та методи фізичної реабілітації при 

порушеннях опорно-рухового аппарату 

Тема 7. Фізичні методи відновлення тканин при 

запаленні, репарації та регенерації. 
16 2 2 12 

Тема 8. Засоби та методи фізичної терапії для 

зменшення болю.  
12 - 2 10 

Тема 9. Засоби та методи фізичної терапії для 

відновлення амплітуди рухів. 
14 2 2 10 

Тема 10. Засоби та методи фізичної терапії для 

відновлення сили м’язів. 
14 2 2 10 

Тема 11. Фізична терапія при ампутаціях. 16 4 3 11 

Разом за змістовим модулем 2 74 10 11 53 

Разом 150 22 29 99 
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5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Принципи та методи обстеження опорно-рухового 

апарату 

1 1 Загальні основи кінезіології. 2 

2 2 Травматичні пошкодження опорно-рухового 

апарату. 

2 

3 3 Захворювання суглобів. Порушення постави. 2 

4 4 Ортопедичне фізичне обстеження.  2 

5 5 Принципи та методи обстеження опорно-рухового 

апарату. Обстеження амплітуди руху. 

2 

6 6 Принципи та методи обстеження опорно-рухового 

апарату. Обстеження м’язової системи. 

2 

Разом за змістовим модулем 1 12 

Змістовий модуль 2. Засоби та методи фізичної реабілітації при 

порушеннях опорно-рухового аппарату 

7 7 Фізичні методи відновлення тканин при 

запаленні, репарації та регенерації. 

2 

8 8 Засоби та методи фізичної терапії для зменшення 

болю.  

- 

9 9 Засоби та методи фізичної терапії для відновлення 

амплітуди рухів. 

2 

10 10 Засоби та методи фізичної терапії для відновлення 

сили м’язів. 

2 

11 11 Фізична терапія при ампутаціях. 4 

Разом за змістовим модулем 2 10 

РАЗОМ: 22 
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5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Загальні основи кінезіології.  

Завдання: 

1. Повторити класифікацію суглобів за будовою, 

формою суглобової поверхні, ступенів свободи.  

2. Виконання та опис рухів: назвати суглоб, вісі, 

площини, напряму руху. 

2 

2 2 Травматичні пошкодження опорно-рухового 

апарату. 

Завдання: 

1. Повторити види травматичних пошкоджень, їх 

визначення. Розібрати на прикладах. 

2. Розібрати основи регенерації кісткової тканини, 

види мозолів, стадії репаративного остеогенезу.  

2 

3 4 Ортопедичне фізичне обстеження.  

Завдання: 

1. Провести суб’єктивного оцінювання. 

2.  Виконати спостереження.  

3. Оцінити біль за шкалою ВАШ.  

2 

4 5 Принципи та методи обстеження опорно-

рухового апарату. Обстеження амплітуди руху. 

Завдання: 

1. Спостерігати за показом процедури 

вимірювання амплітуди рухів верхніх кінцівок.  

2. Спостерігати за показом процедури 

вимірювання амплітуди рухів нижніх кінцівок.  

3. Самостійно відпрацювати процедури 

вимірювання амплітуди рухів верхніх кінцівок, 

виправлення помилок. 

4. Самостійно відпрацювати процедури 

вимірювання амплітуди рухів нижніх кінцівок, 

виправлення помилок. 

5. Спостерігати за показом вимірювання 

амплітуди рухів хребта методом сантиметрії. 

6. Самостійно відпрацювати процедуру 

вимірювання амплітуди рухів хребта методом 

сантиметрії, виправлення помилок. 

7. Продемонструвати процедуру обстеження 

амплітуди рухів на оцінку. 

6 
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5 6 Принципи та методи обстеження опорно-

рухового апарату. Обстеження м’язової системи. 

Завдання: 

1. Спостерігати за показом процедури 

вимірювання сили м’язів верхніх кінцівок (ММТ та 

ізометричне напруження).  

2. Спостерігати за показом процедури 

вимірювання сили м’язів нижніх кінцівок (ММТ та 

ізометричне напруження).  

3. Самостійно відпрацювати процедури 

вимірювання сили м’язів верхніх кінцівок (ММТ та 

ізометричне напруження), виправлення помилок. 

4. Самостійно відпрацювати процедури 

вимірювання сили м’язів нижніх кінцівок (ММТ та 

ізометричне напруження), виправлення помилок. 

5. Спостерігати за показом процедури 

вимірювання сили м’язів хребта (ММТ). 

6. Самостійно відпрацювати процедури 

вимірювання сили м’язів хребта. 

6 

6 7 Фізичні методи відновлення тканин при 

запаленні, репарації та регенерації. 

Завдання: 

1. Повторити фізіологію процесу пошкодження 

тканини.  

2. Виконати постановку мети, завдань фізичної 

терапії, підбір реабілітаційних заходів на різних 

стадіях загоєння. 

2 

7 8 Засоби та методи фізичної терапії для 

зменшення болю.  

Завдання: 

1. Розібрати методичні особливості застосування 

теплових процедур, пасивних рухів, позиціонування 

для зменшення болю. 

2. Виконати позиціонування. 

2 

8 9 Засоби та методи фізичної терапії для 

відновлення амплітуди рухів. 

Завдання: 

1. Практичне виконання  «суглобової гри». 

2. Використання закону «опуклості-вгнутості» на 

практиці (теоретичне обгрунтування). 

3. Використання методики Мейтленда. 

2 
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9 10 Засоби та методи фізичної терапії для 

відновлення сили м’язів. 

Завдання: 

1. Підібрати та виконати фізичні вправи, 

залежно від оцінки  за мануальним м’язовим 

тестуванням в різних в.п. та режимах м’язового 

скорочення. 

2 

10 11 Фізична терапія при ампутаціях. 

Завдання: 

1. Розібрати фази ходи.  

2. Зробити аналіз ходи (нормальної та патологічної).  

3 

РАЗОМ: 29 

 

 

7. ТЕМАТИКА ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Принципи та методи обстеження опорно-рухового 

апарату 

1 1 Загальні основи кінезіології.  

Завдання: вивчення рухів суглобів тіла у різних вісях та 

площинах, їх описання. 

6 

2 2 Травматичні пошкодження опорно-рухового апарату. 

Завдання: поглиблене вивчення видів травматичних 

уражень опорно-рухового апарату. 

8 

3 3 Захворювання суглобів. Порушення постави. 

Завдання: поглиблене вивчення захворювань опорно-

рухового апарату. 

8 

4 4 Ортопедичне фізичне обстеження.  

Завдання: глибоке вивчення причин болю, шкали оцінки 

болю. 

6 

5 5 Принципи та методи обстеження опорно-рухового 

апарату. Обстеження амплітуди руху. 

Завдання: відпрацювання практичних навичок з 

обстеження амплітуди рухів у суглобах. 

8 

6 6 Принципи та методи обстеження опорно-рухового 

апарату. Обстеження м’язової системи. 

Завдання: відпрацювання практичних навичок з 

обстеження сили м’язів. 

10 

Разом за змістовим модулем 1 46 
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Змістовий модуль 2. Засоби та методи фізичної реабілітації при порушеннях 

опорно-рухового аппарату 

7 7 Фізичні методи відновлення тканин при запаленні, 

репарації та регенерації. 

Завдання: поглиблене вивчення процесів запалення, 

репарації та регенерації тканин. 

12 

8 8 Засоби та методи фізичної терапії для зменшення 

болю.  

Завдання: ознайомлення з засобами зменшення болю, що 

використовуються у фізіотерапії 

10 

9 9 Засоби та методи фізичної терапії для відновлення 

амплітуди рухів. 

Завдання: підбір вправ для збільшення амплітуди рухів у 

різних суглобах 

10 

10 10 Засоби та методи фізичної терапії для відновлення сили 

м’язів. 

Завдання: підбір вправ для зміцнення різних груп м’язів 

10 

11 11 Фізична терапія при ампутаціях. 

Завдання: поглиблене вивчення правил та принципів 

протезування 

11 

Разом за змістовим модулем 2 53 

РАЗОМ: 99 

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, 

всебічності та професійної спрямованості контролю. Навчальні досягнення 

студентів з дисципліни «Фізична терапія в ортопедії та травматології» 

оцінюються за модульно-рейтинговою системою. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студента застосовуються 

такі методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда; 

– методи письмового контролю: самостійна робота,модульне письмове 

тестування; звіт, реферат, презентації; 
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– методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

Формами перевірки та контролю знань студентів є: 

1. Попередній контроль застосовується як передумова для успішного 

планування і керівництва навчальним процесом. Він дає змогу визначити 

наявний рівень знань студентів для планування  навчального матеріалу.  

2. Поточний контроль є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня засвоєння навчального 

матеріалу.  

3. Проміжний контроль дозволяє перевірити ступінь засвоєння 

матеріалу після закінчення вивченого модулю. 

4. Підсумковий контроль застосовується після вивчення студентом 

усього обсягу вивченого матеріалу. До підсумкового контролю належить 

семестровий іспити. 

 Пропущена з поважної причини робота може бути зданою протягом 

двох тижнів без зняття штрафних балів. Пропущена з неповажних причин 

робота також повинна бути відпрацьована, але вже зі зняттям 50 % 

штрафних балів. Кожний модуль включає бали за відвідування лекцій, 

практичних занять, поточну роботу студента на практичних заняттях, 

виконання самостійної роботи, написання модульної контрольної роботи. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля. 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Лекції (за бажанням) (11 б) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Практичні заняття (26 б) 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 

Самостійна робота (13 б) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

Поточний модульний 

контроль (20 б) 
10 10 

Підсумковий  контроль 

(екзмен) 
30 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90-100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82-89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75-81 

(добре) 

D 
64-74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60-63 

(достатньо) 

FX 

35-59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 

(незадовільно) 
Не зараховано 

F 

1-34 

(незадовільно – з 

обов’язковим повторним 

курсом) 
 

Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання 

письмових завдань. Перелік питань, що охоплюють зміст програми 

дисципліни, критерії оцінювання залікових завдань доводяться до студентів 

на початку семестру.  

 

10.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Назвіть класифікацію суглобів за будовою, формою суглобової 

поверхні. 

2. Назвіть класифікацію суглобів за ступенями свободи. 

3. Опишіть будову суглоба (синовіальна рідина, її функції, 

геаліновий хрящ, його біомеханічні властивості, їх характеристика). 

4. Дайте характеристику видів руху суглобів та вісей і площин руху.  
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5. Опишіть рух синовіальної рідини та деформації геалінового хряща 

при навантаженні на суглоб та назвіть причини стискання суглобових 

поверхонь.  

6. Охарактеризуйте анатомічну будову суглоба та назвіть причини 

дегенеративних змін в хрящі. 

7. Теоретично обґрунтуйте поняття «Суглобова гра» та визначте 

причини її використання. 

8. Дайте характеристику поняття «додаткові рухи» у суглобі та 

назвіть їх види. 

9. Дайте характеристику ковзанню, коченню та скручуванню, як 

додатковим рухам у суглобі. 

10. Дайте характеристику закону «опуклості-вгнутості». 

11. Охарактеризуйте принципи та методи обстеження ОРА. 

12. Назвіть складові ортопедичного фізичного обстеження. Їх 

характеристика. 

13. Охарактеризуйте складові фізичного обстеження: суб’єктивна 

оцінка, історія хвороби. 

14. Назвіть та охарактеризуйте протипокази до вимірювання 

амплітуди руху та до обстеження скорочувальних структур. 

15. Назвіть та охарактеризуйте застереження до вимірювання 

амплітуди руху та до обстеження скорочувальних структур. 

16. Назвіть методи об’єктивного оцінювання опорно-рухового 

апарату.  

17. Опишіть процедуру гоніометрії та назвіть застереження до 

вимірювання амплітуди руху. 

18. Опишіть методику фізичного обстеження. 

19. Назвіть методи та засоби оцінки амплітуди рухів та опишіть 

процедуру гоніометрії. 
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20. Назвіть методи та засоби оцінки амплітуди рухів: оцінка 

амплітуди рухів хребта, опишіть процедуру  сантиметрії.  

21. Дайте характеристику гоніометра та назвіть застереження до 

вимірювання амплітуди руху. 

22. Охарактеризуйте гоніометрію: розташування гоніометра та запис 

результатів вимірювання амплітуди рухів. 

23. Опишіть процедуру гоніометрії та назвіть джерела помилок у 

вимірюванні амплітуди руху. 

24. Опишіть процедуру оцінки болю та назвіть який біль може бути за 

характером та динамікою.  

25. Опишіть шкалу ВАШ та дайте її характеристику. 

26. Охарактеризуйте суб’єктивне оцінювання (анамнез, 

спостереження, на що треба звертати увагу при спостереженні за пацієнтом). 

27. Дайте характеристику поняття «контрактура» та назвіть види 

контрактур і засоби оцінювання. 

28. Наведіть класифікацію контрактур, їх визначення.  

29. Назвіть та охарактеризуйте кінцеві відчуття: нормальні та 

патологічні кінцеві відчуття. 

30. Охарактеризуйте методику оцінювання сили м’язів (ММТ). 

31. Охарактеризуйте фактори, що впливають на силу м’язів. 

32. Охарактеризуйте методику оцінювання сили м’язів (Ізометричне 

напруження). 

33. Дайте характеристику розривів (розтягнення) м’яких тканин, 

механізму пошкодження, симптомів, принципів та методів лікування. 

34. Дайте характеристику переломів, їх видів, методів лікування. 

35. Дайте характеристику артриту: види, стадії розвитку, симптоми, 

методи лікування. 

36. Дайте характеристику вивихам: поняття, ознаки, причини, 

принципи та методи лікування. 
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37. Дайте характеристику артрозу: поняття, причини, клінічні 

симптоми, методи лікування. 

38. Назвіть види травматичних пошкоджень опорно-рухового апарату, 

дайте їх визначення. 

39. Дайте характеристику дегенеративно-дистрофічним ураженням 

хребта (шийний та верхньо-грудний рівень): поняття, причини, клінічні 

симптоми, методи лікування. 

40. Дайте характеристику дегенеративно-дистрофічним ураженням 

хребта (поперековий рівень): поняття, причини, клінічні симптоми, методи 

лікування. 

41. Дайте характеристику порушень постави: види, поняття, причини, 

клінічні симптоми, методи лікування. 

42. Дайте характеристику плоскостопості: поняття, види, причини, 

клінічні симптоми, методи лікування. 

43. Охарактеризуйте засоби фізичної реабілітації для зменшення болю 

при ураженнях опорно-рухового апарату. 

44. Охарактеризуйте засоби фізичної реабілітації для зменшення болю 

при ураженнях опорно-рухового апарату, методика їх використання (пасивні 

рухи). 

45. Охарактеризуйте засоби фізичної реабілітації для зменшення болю 

при ураженнях опорно-рухового апарату, методика їх використання (теплові 

процедури). 

46. Охарактеризуйте засоби фізичної реабілітації для відновлення 

амплітуди руху, їх характеристика, особливості використання. 

47. Охарактеризуйте засоби фізичної реабілітації для відновлення 

силових якостей та назвіть особливості використання фізичних вправ, 

залежно від оцінки  за мануальним м’язевим тестуванням. 

48. Охарактеризуйте особливості використання вправ силового 

спрямування у динамічному (концентричному) режимі. 
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49.  Охарактеризуйте особливості використання вправ силового 

спрямування у статичному (ізометричному) режимі. 

50. Охарактеризуйте особливості використання вправ силового 

спрямування у динамічному (ексцентричному) режимі. 

51. Охарактеризуйте засоби відновлення амплітуди руху (Методика 

Мейтленда, характеристика стадій мобілізації). 

52. Охарактеризуйте засоби відновлення силових якостей. 

Співвідношення сили та швидкості скорочення м’язів. 

53. Охарактеризуйте засоби відновлення силових якостей. 

Особливості використання фізичних вправ, залежно від оцінки  за 

мануальним м’язевим тестуванням. 

54. Охарактеризуйте позиціонування, як засіб фізичної терапії. 

55. Дайте характеристику фізіологічному процесу пошкодження 

тканини, стадії загоєння та назвіть фактори, які впливають на них. 

56. Дайте характеристику стадії загоєння, її функції: кровотеча та 

запалення: мета, завдання фізичної терапії, реабілітаційні заходи. 

57. Дайте характеристику стадії загоєння, її функції: проліферація та 

ремодулювання: мета, завдання фізичної терапії, реабілітаційні заходи. 

58. Назвіть завдання фізичної терапії в залежності від етапу процесу 

відновлення.  

59. Назвіть причини та рівні ампутацій та охарактеризуйте мету 

фізичної терапії при ампутаціях. 

60. Дайте характеристику процедури оцінки фізичним терапевтом 

пацієнта з ампутаціями. 

61. Дайте характеристику циклу ходи. 

62. Дайте характеристику поняття «протезування»: характеристика, 

види, завдання, етапи. 
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