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ВСТУП 

 

Прийом на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 227 

«Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізація «Фізична терапія» здійснюється на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму 6.010203 

«Здоров’я людини» та освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра інших напрямів 

(бакалаврам іншого напряму необхідно пройти додаткове вступне випробування). 

Мета додаткового вступного випробування – виявити достатність рівня 

вступника в області спеціальності, обраної для вступу. 

Додаткове вступне випробування проводиться з дисциплін «Анатомія 

людини» (ПНФП.2) та «Фізіологія людини» (ПНФП.4), які є нормативними 

навчальними дисциплінами  (цикл природничо-наукової підготовки) програми 

підготовки бакалаврів за напрямом «Здоров’я людини» програми професійного 

спрямування «Фізична реабілітація». 

Задачі – перевірка фундаментальних знань вступників з будови організму 

людини в цілому, систем органів, окремих органів (опорно-рухового апарату, 

серцево-судинної системи, органів травної, дихальної, сечової, репродуктивної, 

ендокринної та імунної систем, центральної та периферичної нервової системи, 

органів чуття); перевірка базових знань вступників з життєдіяльності організму 

людини на різних рівнях його організації та у взаємодії з навколишнім середовищем 

(фізіологія цілісного організму, фізіологія нервової системи, фізіологія вищої 

нервової діяльності, фізіологія ендокринної системи, окрема фізіологія, фізіологія 

адаптації). 

Додаткове вступне випробування має вигляд іспиту, який проводиться 

письмово і триває 2 академічні години (90 хвилин) – без перерви. 

Надається 25 білетів. Кожний екзаменаційний білет містить два теоретичних 

питання (по одному з кожної дисципліни). Вступник має відповісти на ці питання у 

межах програм підготовки бакалаврів. 
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ОСНОВНИЙ ВИКЛАД  

Перелік навчального матеріалу, який виноситься на випробування 

1. Навчальний матеріал з дисципліни Анатомія людини (ПНФП.2), який 

виноситься в перше теоретичне питання 

Вчення про кістки та їх з’єднання. 

Загальна остеологія: 

 кістка як орган; 

 класифікація кісток; 

 будова кісток. 

Загальна артрологія: 

 неперервні з’єднання кісток; 

 напівперервні  з’єднання кісток; 

 перервні  з’єднання кісток; 

 класифікація суглобів та їх загальна характеристика. 

Скелет тулуба: 

 хребтовий стовп (будова хребців, їх з’єднання, відділи хребтового  

стовпа); 

 грудна клітка (грудина, ребра та їх з’єднання). 

Скелет голови: 

 кістки мозкового відділу черепа; 

 кістки лицевого відділу черепа; 

 з’єднання кісток голови. 

Скелет кінцівок: 

 скелет верхньої кінцівки (скелет поясу верхньої кінцівки,  скелет 

вільної  

       верхньої кінцівки); 

 скелет нижньої кінцівки (скелет поясу нижньої кінцівки,  скелет 

вільної  

       нижньої кінцівки); 

 з’єднання кісток верхньої та нижньої кінцівок. 

Вчення про м’язи: 

 будова м’яза, класифікація м’язів; 

 м’язи голови та шиї; 

 м’язи спини; 

 м’язи груди; 

 м’язи живота; 

 м’язи верхньої кінцівки; 

 м’язи нижньої кінцівки. 
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Вчення про нутрощі: 

 будова травної системи; 

 будова дихальної системи; 

 будова сечостатевої системи. 

Органи внутрішньої секреції: 

 будова залоз внутрішньої секреції (щитоподібна залоза, при щитоподібна 

 залоза,  вилочкова залоза, гіпофіз, шишкоподібне тіло, наднирки,  

     ендокринні частини статевих залоз та підшлункової залози). 

Кровоносна та лімфатична системи: 

 будова серця; 

 будова судин (артерії, вени, капіляри); 

 будова лімфатичної системи. 

Анатомія нервової системи: 

 центральна нервова система (будова спинного та головного мозку); 

 периферічний відділ нервової системи (спинномозкові та черепномозкові 

 нерви, ганглії); 

 вегетативна нервова система (симпатична та парасимпатичні частини 

 вегетативної нервової системи). 

Анатомія органів чуття: 

 будова органу слуху; 

 будова органу зору; 

 орган смаку; 

 орган нюху. 

2. Навчальний матеріал з дисципліни Фізіологія людини (ПНФП.4), який 

виноситься в друге теоретичне питання 

Фізіологія збудливих тканин: 

 функції клітинної мембрани; 

 мембранний потенціал, потенціал дії –природа виникнення, механізм дії. 

Фізіологія м’язів: 

 класифікація м’язових волокон; 

 функції гладеньких та посмугованих м’язів; 

 механізм, види, режими м’язового скорочення. 

Фізіологія синаптичної передачі: 

 будова, принцип роботи, властивості синапсів; 

 класифікація синапсів.  

Фізіологія нервової системи: 

 нейрон як структурно-функціональна одиниця центральної нервової  

     системи; 
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 поняття про нервові центри; 

 рефлекторний принцип регуляції в центральній нервовій системі; 

 процеси та види гальмування, його механізми; 

 фізіологія симпатичної нервової системи (функції, механізм впливу); 

 фізіологія парасимпатичної нервової системи (функції, механізм впливу); 

Фізіологія аналізаторів: 

 фізіологічна характеристика пропріоцептивної чутливості; 

 фізіологічна характеристика аналізаторів (вестибулярного, тактильного, 

больового, слухового, зорового, нюхового, смакового). 

Вища нервова діяльність людини: 

 поняття про умовний рефлекс (механізм утворення, класифікація); 

 перша та друга сигнальні системи; 

 типи вищої нервової діяльності людини; 

 поняття про сон, пам'ять, мотивації, емоції. 

Фізіологія залоз внутрішньої секреції: 

 функції, механізм, регуляція дії гормонів; 

 фізіологія окремих залоз внутрішньої секреції (щитоподібна залоза, 

 прищитоподібна залоза,  вилочкова залоза, гіпофіз, шишкоподібне тіло, 

 наднирки, ендокринні частини статевих залоз та підшлункової залози). 

Біоенергетика, терморегуляція: 

 поняття про основний та загальний обмін, параметри; 

 механізми регуляції температури тіла людини. 

Фізіологія крові: 

 функції системи крові; 

 фізіологічна характеристика форменних елементів крові (еритроцити, 

 лейкоцити, тромбоцити); 

 групи крові та система резус людини. 

Фізіологія системи кровообігу: 

 фізіологія серця (автоматія та провідна система серця, серцевий 

цикл,  

       регуляція діяльності серця); 

 поняття про тиск крові, його види, швидкість кровотоку, регуляція). 

Фізіологія системи дихання: 

 етапи дихання, легеневі об’єми; 

 функції органів системи дихання (провідні шляхи, легені), їх регуляція; 

 газообмін, транспорт кисню, форми транспорту. 

Фізіологія системи травлення: 

 травлення в різних відділах травної системи людини (ротова порожнина, 
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 шлунок, кишечник); 

 фізіологія травних залоз (підшлункова залоза, печінка). 

Фізіологія системи виділення: 

 складові системи виділення (шкіра, сечовидільна система, залози); 

 фізіологія сечовидільної системи (нефрон, нирки, регуляція їх діяльності,  

 механізм сечоутворення). 

Фізіологія адаптації: 

 адаптогенні фактори, їх види; 

 механізми адаптації, типи адаптації. 
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ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Необхідність використання допоміжного матеріалу та його повний і точний 

перелік  

За змістом завдань немає потреби використовувати  допоміжний матеріал, 

тому користування ним заборонено. 

Під час проведення додаткового випробування забороняється користуватись 

будь-яким допоміжним матеріалом. 

 

2. Критерії оцінювання письмової екзаменаційної роботи 

 

На додатковому випробуванні вступник отримує екзаменаційний білет,  який 

включає два теоретичних питання (по одному з кожної дисципліни) з переліку 

зазначених вище тем і розділів дисциплін «Анатомія людини» та «Фізіологія 

людини».  

1. Оцінювання відповіді на 1 теоретичне питання з дисципліни «Анатомія 

людини». 

Максимальний ваговий бал – 50. 

 

Критерій оцінювання питання 
Кількість 

балів  

повна відповідь з розрахунками, правильними результатами, 

поясненнями (не менше 90% потрібної інформації), не містить 

зайвої інформації  

45…50 

повна відповідь з непринциповими неточностями (не менше 

80% необхідної інформації), зайвої інформації немає 
44…40 

принципово правильна відповідь з непринциповими 

неточностями (не менше 70% необхідної інформації), є зайва 

інформація 

39…35 

повна відповідь з неточностями (не менше 60% потрібної 

інформації) 
34…30 

неповна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не 

менше 50% потрібної інформації), але є помилки 
29…25 

неповна відповідь з грубими помилками та (або) 

принциповими неточностями (менше 40% потрібної 

інформації) 

24…20 

неповна, з суттєвими недоліками, грубими помилками та (або) 

принциповими неточностями (менше 30% потрібної 

інформації) 

19…15 

неповна, з неправильними даними , грубими помилками та 

(або) принциповими неточностями (менше 20% потрібної 
14…10 
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Критерій оцінювання питання 
Кількість 

балів  

інформації) 

неповна, з неправильними даними , суттєвими упущеннями, 

грубими помилками та (або) принциповими неточностями 

(менше 10% потрібної інформації) 

9…5 

відсутність відповіді 
0  

 

2.Оцінювання відповіді на 2 теоретичне питання з дисципліни «Фізіологія 

людини». 

Максимальний ваговий бал – 50. 

 

Критерій оцінювання питання 
Кількість 

балів  

повна відповідь з розрахунками, правильними результатами, 

поясненнями (не менше 90% потрібної інформації), не містить 

зайвої інформації  

45…50 

повна відповідь з непринциповими неточностями (не менше 

80% необхідної інформації), зайвої інформації немає 
44…40 

принципово правильна відповідь з непринциповими 

неточностями (не менше 70% необхідної інформації), є зайва 

інформація 

39…35 

повна відповідь з неточностями (не менше 60% потрібної 

інформації) 
34…30 

неповна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не 

менше 50% потрібної інформації), але є помилки 
29…25 

неповна відповідь з грубими помилками та (або) 

принциповими неточностями (менше 40% потрібної 

інформації) 

24…20 

неповна, з суттєвими недоліками, грубими помилками та (або) 

принциповими неточностями (менше 30% потрібної 

інформації) 

19…15 

неповна, з неправильними даними , грубими помилками та 

(або) принциповими неточностями (менше 20% потрібної 

інформації) 

14…10 

неповна, з неправильними даними , суттєвими упущеннями, 

грубими помилками та (або) принциповими неточностями 

(менше 10% потрібної інформації) 

9…5 

відсутність відповіді 
0  
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Загальна оцінка за додаткове випробування обчислюється як проста 

арифметична сума вагових балів двох відповідей. Таким чином, за результатами 

випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів.  

Залежно від загальної суми отриманих балів вступнику, згідно критеріїв ECTS, 

виставляється оцінка: 

 
Загальна 
кількість 

балів 

Оцінка 

95…100 

зараховано 

85…94 

75…84 

65…74 

60…64 

менше 60 незараховано 
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ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

 
            (Форма N Н-5.04) 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 
             (назва ОКР)

 

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»  
   

  

Навчальна дисципліна Додаткове випробування  
  

Екзаменаційний білет № ____ 

 

1 Надати анатомічну характеристику легень. 

2 Пояснити будову, функції, властивості синапсу 

 

Затверджено на засіданні кафедри  біобезпеки і здоров’я людини 
 

(назва кафедри)
 

Протокол № 7 від  09  лютого 2018 

Завідувач кафедри  І.Ю. Худецький 
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