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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Метою навчальної дисципліни «Фізична терапія осіб з 

новоутвореннями» є вивчення та обґрунтування застосування засобів 

фізичної реабілітації у лікарняний та післялікарняний періоди у осіб з 

новоутвореннями різної локалізації для поліпшення їх фізичного, 

функціонального, психоемоційного стану та якості життя.   

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізична терапія осіб з 

новоутвореннями» є: надати студентам теоретичні знання про механізми 

розвитку злоякісного процесу, клінічні прояви і перебіг захворювань, 

оцінювання та планування реабілітаційного втручання, фактори 

результативності реабілітаційного процесу, раціональні принципи побудови 

занять фізичною реабілітацією. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати:  

- структуру онкологічної допомоги в Україні; 

- класифікації пухлин; етіологію, основні клінічні симптоми 

онкологічних захворювань; 

- фактори, що індукують канцерогенез; 

- основні ознаки доброякісних та злоякісних пухлин; 

- діагностику та клінічні симптоми злоякісних пухлин різної 

локалізації; 

- структуру онкологічної допомоги в Україні; 

- принципи деонтології онкохворих та їх родичів; 

- класифікацію лікувальних фізичних чинників, що 

використовуються в онкології; 

- клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної 

реабілітації хворих з новоутвореннями. 

Вміти: 

- визначати й оцінювати фізичний, функціональний та 

психоемоційний стан організму людей з новоутвореннями;  
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- проводити реабілітаційне обстеження, оцінювати його результати; 

- визначати реабілітаційний потенціал та фактори, що впливають на 

нього;  

- добирати засоби та методи фізичної реабілітації в залежності від 

діагнозу, клінічного стану, супутніх захворювань, віку, статі та призначеного 

рухового режиму; 

- запобігати можливим ускладненням у післяопераційний період та 

внаслідок проведення хіміо- і променевої терапії; 

- вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною 

діяльністю, володіти навичками професійного спілкування. 

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: 

– Дослідницько-аналітичні навички: 

 здатність коректно використовувати методи наукового дослідження; 

 здатність аналізувати, відбирати та трактувати отриману 

інформацію. 

– Технологічні та інструментальні навички 

 здатність визначити загальні підходи до вибору необхідної методики 

застосування засобів фізичної реабілітації для осіб різного віку;  
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 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; 

 здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів 

функціональним можливостям і потребам пацієнта/клієнта. 

– 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. 

– 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. 

 

 

 

 

 

 



 5 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ОСІБ З НОВОУТВОРЕННЯМИ» 

Модуль 1. Сучасні теорії канцерогенезу. Основні закономірності 

розвитку пухлин та методи лікування онкологічних хворих. 

Тема 1. Загальні закономірності розвитку пухлин. Поняття про 

пухлини, атипізм та передракові захворювання. Біологічні особливості 

добро- і злоякісних пухлин. Форми росту злоякісних пухлин. Оцінка 

поширеності процесу: поділ на стадії, система TNM. Патогенез симптомів 

злоякісних пухлин. Види канцерогенів. Методи діагностики злоякісних 

пухлин. 

Тема 2. Сучасний стан онкологічної служби в Україні. Організація 

онкологічної допомоги. Диспансеризація та облік онкологічних хворих. 

Організація та проведення профілактичних медоглядів. Аналіз причин 

запущених форм захворювання. Охорона праці в галузі. Поділ онкологічних 

хворих на клініко-статистичні групи. Експертиза працездатності. 

Тема 3. Основні методи лікування онкологічних хворих. Види 

лікування: радикальне, паліативне та симптоматичне. Типи онкологічних 

операцій. Принципи променевої терапії онкологічних хворих. Променеві 

ускладнення. Загальні і місцеві променеві реакції й ушкодження. Загальні 

принципи хіміотерапії в онкології. Ускладнення хіміотерапії. Наслідки 

хірургічного радикалізму.  

Тема 4. Система реабілітації онкологічних хворих. Види 

реабілітації (медична, психологічна, сексуальна, соціально-трудова 

реабілітація, професійна). Принципи реабілітації онкологічних хворих 

(безперервність, комплексний характер, індивідуальні програми системи 

реабілітаційних дій). Визначення груп непрацездатності при різних 

локалізаціях раку. Поняття про медичну етику та деонтологію. 
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Модуль 2. Фізична терапія при онкологічних захворюваннях різної 

локалізації. 

Тема 5. Фізична терапія жінок з постмастектомічним синдромом. 

Класифікація раку грудної залози за системою TNM. Клінічні прояви раку 

молочної залози. Діагностика та лікування (хірургічне, променеве, 

хіміотерапевтичне) раку молочної залози. Класифікація постмастектомічних 

ускладнень. Складання реабілітаційної програми. Алгоритм реабілітаційного 

обстеження. Оцінювання реабілітаційного потенціалу, ефективності 

реабілітаційної програми. 

Тема 6. Фізична терапія хворих на рак легенів. Статистика раку 

легенів. Термінологія раку легенів, симптоматика, діагностика, Міжнародна 

класифікація раку легенів за системою TNM. Хірургічний метод лікування. 

Променевий метод лікування. Характеристика ускладнень після лобектомії, 

пульмонектомії. Реабілітація хворих на рак легенів. Реабілітаційний прогноз. 

Складання реабілітаційної програми. Алгоритм реабілітаційного обстеження. 

Оцінювання реабілітаційного потенціалу, ефективності реабілітаційної 

програми. Особливості паліативної допомоги.  

Тема 7. Фізична терапія хворих на рак шийки і тіла матки. 

Пухлини яєчників. Захворюваність і смертність від раку шийки матки. 

Фактори ризику захворюваності на рак шийки матки. Етіопатогенез – 

значення вірусу папіломи людини у виникненні захворювання. Класифікація. 

Комплексна діагностика. Біологічні особливості мікроінвазивного раку 

шийки матки. Методи комбінованого та поєднаного лікування раку шийки 

матки. Прогноз. Патогенетичні варіанти раку тіла матки. Класифікація, 

діагностика. Клінічний перебіг, симптоматика та лікування раку тіла матки. 

Показання до хірургічного та променевого лікування. Гормональна терапія. 

Прогноз. Особливості паліативної допомоги. Алгоритм реабілітаційного 

обстеження. Оцінювання реабілітаційного потенціалу, ефективності 
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реабілітаційної програми. Захворюваність і смертність від раку яєчників. 

Фактори ризику захворюваності на рак яєчників. Етіопатогенез. 

Класифікації. Комплексна діагностика. Комбіноване та комплексне 

лікування. Реабілітація хворих на пухлини яєчників. 

Тема 8. Оцінювання якості життя онкологічних хворих. Поняття 

про якість життя особи онкологічного хворого. Характеристика 

діагностичного інструментарію оцінювання якості життя. Фактори, що 

впливають на якість життя.   

Тема 9. Фізична терапія хворих на рак шлунка, стравоходу, прямої 

кишки.  Захворюваність органів травного каналу. Передракові захворювання 

шлунку. Передракові захворювання поперечно-обвідної кишки. Прояви 

захворювання. Послідовність методів діагностики. Лікування, радикальні та 

паліативні операції. Диспансерний нагляд, догляд за колостомованими 

хворими. Фізична терапія хворих, лікування,  прогноз. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п СРС 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Сучасні теорії канцерогенезу. Основні 

закономірності розвитку пухлин та методи 

лікування онкологічних хворих. 

42 8 10 24 

Тема 1. Загальні закономірності розвитку пухлин. 10 2 2 6 

Тема 2. Сучасний стан онкологічної служби в 

Україні. 
10 2 2 6 

Тема 3. Основні методи лікування онкологічних 

хворих. 
10 2 2 6 

Тема 4. Система реабілітації онкологічних хворих. 10 2 2 6 

Контроль знань модулю № 1 2 - 2 - 

Модуль 2. Фізична терапія при онкологічних 

захворюваннях різної локалізації. 

48 10 8 30 

Тема 5. Фізична терапія жінок з 

постмастектомічним синдромом 
10 2 2 6 

Тема 6. Фізична терапія хворих на рак легенів. 10 2 2 6 

Тема 7. Фізична терапія хворих на рак шийки і тіла 

матки. Пухлини яєчників. 
10 2 2 6 

Тема 8. Оцінювання якості життя онкологічних 

хворих. 
8 2 - 6 

Тема 9. Фізична терапія хворих на рак шлунка, 

стравоходу, прямої кишки. 
8 2 - 6 

Контроль знань модулю № 2 2 - 2 - 

Разом 90 18 18 54 
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5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Загальні закономірності розвитку пухлин. 2 

2 2 Сучасний стан онкологічної служби в Україні. 2 

3 3 Основні методи лікування онкологічних хворих. 2 

4 4 Система реабілітації онкологічних хворих. 2 

5 5 Фізична терапія жінок з постмастектомічним синдромом 2 

6 6 Фізична терапія хворих на рак легенів. 2 

7 7 Фізична терапія хворих на рак шийки і тіла матки. 

Пухлини яєчників. 

2 

8 8 Оцінювання якості життя онкологічних хворих. Поняття 

про якість життя особи онкологічного хворого. 

Характеристика діагностичного інструментарію 

оцінювання якості життя. Фактори, що впливають на 

якість життя.   

2 

9 9 Фізична терапія хворих на рак шлунка, стравоходу, 

прямої кишки. 

2 

 РАЗОМ: 18 

 

6. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Загальні закономірності розвитку пухлин. 

Завдання: вивчити особливості патогенезу 

симптомів злоякісних пухлин; зʼясувати методи 

діагностики злоякісних пухлин. 

2 

2 2 Сучасний стан онкологічної служби в Україні. 

Завдання: вивчити особливості організації 

диспансеризації та обліку онкологічних хворих. 

2 

3 3 Основні методи лікування онкологічних хворих. 

Завдання: вивчити методи лікування онкологічних 

хворих. 

2 

4 4 Система реабілітації онкологічних хворих. 

Завдання: вивчити принципи надання 

реабілітаційної допомоги онкологічним хворим. 

2 

5  Контроль знань модулю № 1 2 

6 5 Фізична терапія жінок з постмастектомічним 

синдромом 

Завдання: вивчити особливості фізичної терапії 

жінок, хворих на рак молочної залози. 

2 

7 6 Фізична терапія хворих на рак легенів. 

Завдання: вивчити особливості фізичної терапії 

хворих на рак легенів. 

2 

8 7 Фізична терапія хворих на рак шийки і тіла матки. 2 
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Пухлини яєчників. 

Завдання: вивчити особливості фізичної терапії 

хворих на рак шийки і тіла матки. 

9  Контроль знань модулю № 2 2 

  РАЗОМ: 18 

 

 

 

7. ТЕМАТИКА ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 
№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Загальні закономірності розвитку пухлин. 

Завдання: вивчити особливості патогенезу 

симптомів злоякісних пухлин; зʼясувати методи 

діагностики злоякісних пухлин. 

6 

2 2 Сучасний стан онкологічної служби в Україні. 

Завдання: вивчити особливості організації 

диспансеризації та обліку онкологічних хворих. 

6 

3 3 Основні методи лікування онкологічних хворих. 

Завдання: вивчити методи лікування онкологічних 

хворих. 

6 

4 4 Система реабілітації онкологічних хворих. 

Завдання: вивчити принципи надання 

реабілітаційної допомоги онкологічним хворим. 

6 

5 5 Фізична терапія жінок з постмастектомічним 

синдромом 

Завдання: вивчити особливості фізичної терапії 

жінок, хворих на рак молочної залози. 

6 

6 6 Фізична терапія хворих на рак легенів. 

Завдання: вивчити особливості фізичної терапії 

хворих на рак легенів. 

6 

7 7 Фізична терапія хворих на рак шийки і тіла матки. 

Пухлини яєчників. 

Завдання: вивчити особливості фізичної терапії 

хворих на рак шийки і тіла матки. 

6 

8 8 Оцінювання якості життя онкологічних хворих. 

Завдання: вивчити особливості оцінювання якості 

життя осіб різного онкологічного профілю. 

6 

9 9 Фізична терапія хворих на рак шлунка, стравоходу, 

прямої кишки. 

Завдання: вивчити особливості фізичної терапії 

хворих на рак шлунка, стравоходу, прямої кишки. 

6 

 РАЗОМ: 54 
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8. IНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Індивідуальна навчально-дослідна робота (далі – ІНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої 

використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної 

дисципліни. Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом 

навчального проекту. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу «Фізична терапія 

осіб з новоутвореннями»  – це вид навчально-дослідної роботи бакалавра, яка 

містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 

навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань 

із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-

пізнавальної діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та 

навичок, отриманих під час лекційних, практичних занять і охоплює декілька 

тем або весь зміст навчального курсу. 

Вид ІНДЗ – доповідь-презентація на обрану тему: 

1. Визначення груп непрацездатності при різних локалізаціях раку. Поняття 

про медичну етику та деонтологію. 

2. Сучасні принципи діагностики злоякісних пухлин. 

3. Програма фізичної терапії жінок, хворих на рак молочної залози на 

стаціонарному етапі. 

4. Програма фізичної терапії жінок, хворих на рак молочної залози на 

диспансерному етапі. 

5. Програма фізичної терапії хворих на рак легень після лобектомії. 

6. Програма фізичної терапії хворих на рак легень після пульмонектомії. 

7. Програма фізичної терапії хворих на рак шийки матки. 
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8. Програма фізичної терапії хворих на рак шлунка. 

9. Програма фізичної терапії хворих на рак щитоподібної залози. 

10. Програма фізичної терапії хворих на рак кишківника. 

 

Набрана кількість балів додається до загальної кількості балів. 

 

Критерії оцінювання ІНДЗ 

№  

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів  

1. Критичний аналіз суті та змісту проблеми 

дослідження. Виклад фактів, ідей, результатів в 

логічній послідовності. Аналіз сучасного стану 

дослідження проблеми, розгляд тенденцій і 

перспектив подальшого розвитку даного питання. 

5 

3. Наявність обґрунтованої власної позиції, пропозицій 

щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив 

розвитку досліджуваної проблеми. 

5 

4. Оригінальність представлених матеріалів. 5 

5. Креативність викладу матеріалу (з використанням 

мультимедійних технологій). 

5 

Разом 20 балів 
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9. 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; 

– 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 % 
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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. 

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, 

всебічності та професійної спрямованості контролю.  

 Навчальні досягнення студентів освітнього ступеня «магістр» із 

дисципліни «Фізична терапія осіб з новоутвореннями» оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на 

практичних заняттях, у позанавчальний час, на консультаціях, 

диференційованому заліку, іспиті.  

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. 
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4. Підсумковий контроль – застосовується після вивчення студентом 

усього обсягу вивченого матеріалу. До підсумкового контролю належить 

семестровий залік. 

 Об’єктом оцінювання знань студентів у процесі оцінювання є: 

 систематичність, активність та змiстовнiсть роботи студента 

протягом семестру над вивченням програмного матеріалу на практичних 

заняттях; 

 рівень виконання модульних завдань; 

 виконання завдань для самостійного опрацювання. 

1. Рейтингове оцінювання курсу практичних занять та самостійної 

роботи: 

1.1. Підготовка фіксованого виступу –1-5 балів. 

1.2. Участь в обговоренні питань плану практичних занять –1-5 балів. 

1.3. Використання додаткових літературних джерел, анотації статей – 1-5 

балів. 

1.4. Активна практична участь на занятті – 1-5 балів. 

1.5. Самостійне опрацювання окремих питань – 1-5 балів. 

1.6. Тестування – 1-5 балів. 

2. Форми модульного контролю: 

2.1. Глибоке розкриття всіх питань – 4-5 балів. 

2.2. Повна, коротка відповідь – 3-4 бали. 

2.3. Коротка відповідь з кількома помилками – 3 бали. 

2.4. Неповна відповідь – 1 бал.  

2.5. Неповна відповідь зі значною кількістю недоліків – 1 бал. 

2.6. Незадовільна відповідь – 0 балів. 

 

3. Додаткові бали: 

3.1. Доповнення на практичних заняттях – 1-2 бали. 

3.2. Участь у дискусії – 1-2 бали. 

3.3. Творчій підхід до вирішення завдань – 1-2 бали. 
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4. Штрафні бали: 

4.1. За відсутність на лекціях – мінус 2 бали. 

4.2. За відсутність на практичних заняттях – мінус 2 бали. 

4.3. Неготовність до практичного заняття – мінус 3 бали. 

 

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 поточну роботу студента на 

практичних заняттях, виконання самостійної роботи, написання модульної 

контрольної роботи. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля. 

У таблиці представлено розподіл балів, що присвоюються студентам 

упродовж вивчення дисципліни «Фізична терапія осіб з новоутвореннями».  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 

під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 

залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 
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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.  

 

Схема нарахування балів: 

 

Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу з дисципліни в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння 

сформувати своє ставлення до певної проблеми. 

Залік проводиться в усній формі. Перелік питань, що охоплюють зміст 

програми дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань, 

доводяться до студентів на початку семестру.  

Для оцінювання відповідей студентів з навчальної дисципліни 

«Фізична терапія осіб з новоутвореннями»  використовуються наступні 

критерії: 

 рівню «відмінно» – відповідь на поставлене питання теоретично 

правильна і вичерпна та/чи вірна демонстрація практичних навичок, у якій 

студент показав всебічне системне знання програмового матеріалу; 

 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

ІНДЗ 
диф. залік 

Підсумкова 

оцінка 

Максимальна 

кількість балів 

30 30  

 

 

 

 

 

20 

 
20 

 

 

 

 

 

 

100 

 

пк мк пк мк 

25 5 25 5 

Кількість балів за 

змістовими 

модулями і 

модульний 

контроль,  в т.ч. за 

видами робіт 

  

 

 

- практичні заняття 20 20 

- виконання ІСР 5 5 
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засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним 

апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких 

передбачене програмою дисципліни; уміння використовувати знання для 

аналізу соціального життя суспільства та аргументувати своє ставлення до 

відповідних категорій, закономірностей, випадковостей, суспільних явищ i 

процесів; 

 рівню «добре» – відповідь теоретично правильна та/чи добра 

демонстрація практичних навичок, але є не вичерпною, в цілому повне 

знання програмного матеріалу, успішне виконання запропонованого 

завдання і засвоєння матеріалу основної літератури; 

 рівню «задовільно» – відповідь на поставлене питання у цілому 

правильна та/чи демонстрація практичних навичок, в якій студент показав 

достатній рівень знань та вмінь з основного програмного матеріалу 

дисципліни, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, 

помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання 

рекомендованої літератури; 

 рівню «незадовільно» – відповідає неправильна або неповна 

відповідь на запитання, у якій студент продемонстрував значні прогалини у 

знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; 

показав незадовільні знання понятійного апарату i спеціальної літератури чи 

взагалі нічого не відповів. 

Для оцінювання відповідей студентів з навчальної дисципліни  

«Фізична терапія осіб з новоутвореннями» використовуються наступні 

критерії. 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

освітнього ступеня «магістр»:  
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Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» 

(90–100 

балів) 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому 

обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, 

передбачені навчальною програмою; за знання основної та 

додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і 

творчому використанні набутих знань та умінь. 

«добре»  

(75–89 

балів) 

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, 

засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до 

самостійного поповнення та оновлення знань; але у відповіді 

студента наявні незначні помилки. 

«задовіль 

но» 

(60–74 

балів) 

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і 

додатковою літературою, передбаченою навчальною 

програмою; можливі суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 

допомогою викладача. 

«незадо 

вільно» 

(0–59 балів) 

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, 

що зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться 

студентові, який неспроможний до навчання чи виконання 

фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідної дисципліни. 
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Питання до заліку 

 

1. Охарактеризуйте реабілітацію та експертизу працездатності 

2. Охарактеризуйте особливості реабілітації хворих на рак молочної 

залози 

3. Назвіть заходи щодо профілактики раку молочної залози 

4. Охарактеризуйте патогенетичні форми раку молочної залози 

5. Охарактеризуйте етіологію та патогенез раку молочної залози 

6. Назвіть загальні закономірності розвитку пухлин.  

7. Охарактеризуйте поняття пухлина, атипізм та передракові 

захворювання. Назвіть біологічні особливості добро- і злоякісних пухлин.  

8. Охарактеризуйте форми росту злоякісних пухлин.  

9. Охарактеризуйте особливості поділу на стадії (система TNM).  

10. Охарактеризуйте патогенез симптомів злоякісних пухлин.  

11. Охарактеризуйте види канцерогенів та методи діагностики 

злоякісних пухлин. 

12. Охарактеризуйте сучасний стан онкологічної служби в Україні.  

13. Назвіть етапи організації онкологічної допомоги.  

14. Охарактеризуйте диспансеризацію та облік онкологічних хворих.  

15. Охарактеризуйте організацію та проведення профілактичних 

медоглядів.  

16. Проаналізуйте причини запущених форм захворювання.  

17. Охарактеризуйте поділ онкологічних хворих на клініко-статистичні 

групи.  

18. Охарактеризуйте експертизу працездатності. 

19. Охарактеризуйте основні методи лікування онкологічних хворих.  

20. Охарактеризуйте види лікування: радикальне, паліативне та 

симптоматичне.  

21. Охарактеризуйте принципи променевої терапії онкологічних 

хворих.  
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22. Дайте характеристику загальним і та місцевим променевим 

реакціям й ушкодженням.  

23. Назвіть ускладнення хіміотерапії.  

24. Охарактеризуйте наслідки хірургічного радикалізму.  

25. Охарактеризуйте систему реабілітації онкологічних хворих.  

26. Охарактеризуйте види реабілітації (медична, психологічна, 

сексуальна, соціально-трудова реабілітація, професійна).  

27. Охарактеризуйте принципи реабілітації онкологічних хворих 

(безперервність, комплексний характер, індивідуальні програми системи 

реабілітаційних дій).  

28. Охарактеризуйте групи непрацездатності при різних локалізаціях 

раку. 

29. Охарактеризуйте поняття про медичну етику та деонтологію. 

30. Охарактеризуйте фізичну терапію хворих на рак легенів.  

31. Надайте статистику раку легенів.  

32. Охарактеризуйте термінологію раку легенів, симптоматику, 

діагностику. 

33. Охарактеризуйте міжнародну класифікація раку легенів за 

системою TNM.  

34. Охарактеризуйте хірургічний метод лікування.  

35. Охарактеризуйте променевий метод лікування.  

36. Надайте характеристику ускладнень після лобектомії, 

пульмонектомії. 

37. Охарактеризуйте реабілітацію хворих на рак легенів.  

38. Назвіть особливості складання реабілітаційної програми.  

39. Охарактеризуйте особливості оцінювання реабілітаційного 

потенціалу, ефективності реабілітаційної програми.  

40. Охарактеризуйте фізичну терапію хворих на рак шийки і тіла матки.  
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