
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 

ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою Факультету біомедичної 

інженерії 

Протокол №      від                        2018 р. 

 

Голова вченої ради _________В.Б. Максименко 

 

м.п. 

 

 

ПРОГРАМА  

комплексного фахового випробування  

для вступу на програму підготовки магістра 

 

за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія  

 

 

 

 

Програму рекомендовано кафедрою  

Біобезпеки і здоров`я людини 

Протокол №  7  від  09  лютого 2018 р. 

 

Завідувач кафедри ___________ І.Ю.Худецький  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018 



 

ВСТУП 

 

Мета програми комплексного фахового випробування для вступу на 

програму підготовки магістра спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія зі 

спеціалізації «Фізична терапія» - перевірка знань абітурієнтів з основних 

професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалаврів (спеціалістів) зі 

спеціальності «Фізична реабілітація» або споріднених напрямів (при цьому 

необхідно пройти додаткове вступне  випробування). 

Комплексне фахове випробування має вигляд іспиту, який проводиться 

письмово та охоплює такі навчальні дисципліни: 

- Загальна теорія здоров’я (5/1-1);  

- Основи фізичної реабілітації (2/ІІ);  

- Технічні та ортопедичні засоби у фізичній реабілітації (13/ІІ). 

Задачі програми:  

- проведення комплексного фахового випробування; 

- оцінка знань абітурієнтів; 

- визначення рейтингів абітурієнтів щодо вступу у магістратуру. 

 

Фахове вступне випробування проводиться письмово і триває 2 академічні 

години (90 хвилин) – без перерви.  Надається 25 білетів, кожний білет містить по 

три теоретичних питання. Вступник має відповісти на ці питання у межах програм 

підготовки бакалаврів. 

 



ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

Перелік навчального матеріалу, який виноситься на випробування 

 

Дисципліна 1. Загальна теорія здоров’я (5/І-1) 

Охарактеризуйте поняття  «здоров’я». 

Охарактеризуйте складові суспільного здоров’я. 

Сформулюйте та обгрунтуйте основні вимоги до фахівців із психолого-

фізичної реабілітації. 

Окресліть основні шляхи і форми збереження людиною складових здоров’я. 

Визначіть фактори, які обумовлюють стан здоров’я індивіда та розкрити 

механізми їх впливу на здоров’я. 

Розкрийте вплив професії індивіда на формування здоров’я суспільства. 

Охарактеризуйте діагностичні технології керування індивідуальним здоров’ям. 

Складіть план з профілактики порушень постави учнів на шкільному уроці. 

Поясніть методику комплексної оцінки ступеня ризику виникнення зорової 

патології дітей і підлітків. 

Охарактеризуйте особливості оцінювання здоров’я студентів. 

Наведіть основні ознаки здоров’я і розкрийте їх зміст. 

Поясніть методики оцінки рівня фізичного розвитку людини. 

Обгрунтуйте провідну роль сім’ї в профілактиці дезадаптивної поведінки дітей. 

Наведіть методики оцінки впливу біологічних факторів на здоров’я суспільства 

та основні показники захворюваності. 

Охарактеризуйте основні  типи старості залежно від характеру діяльності. 

Поясніть, що входить до поняття «самооцінка здоров’я» та розкрийте її роль у 

визначенні ставлення індивіда до здоров’я. 

Визначте вплив освіти людини на задоволеність власним життям і здоров’ям. 

Охарактеризуйте психічні відхилення, що пов’язані зі старінням та їх вплив на 

здоров’я людини. 

Охарактеризуйте самотність як соціальний феномен та її  вплив на стан 

здоров’я індивіда. 

Сформулюйте практичні рекомендації для фахівців з психолого-фізичної 

реабілітації щодо профілактики синдрому емоційного вигорання. 



Поясніть сутність проблеми саморегуляції в діяльності фахівця із психолого-

фізичної реабілітації і окресліть можливі варіанти вирішення проблеми професійної 

самодопомоги. 

Сформулюйте та обгрунтуйте вимоги до фахівців із психолого-фізичної 

реабілітації. 

Охарактеризуйте поняття «психічне здоров’я» та чинники, від яких воно 

залежить. 

Охарактеризуйте   поняття «репродуктивне здоров’я населення» таі чинники, 

від яких воно залежить. 

Охарактеризуйте вплив екологічних факторів на здоров’я людини. 

 

 Дисципліна 2. Основи фізичної реабілітації (2/ІІ).  

Наведіть етапи розвитку реабілітації, основні принципи та задачі фізичної 

реабілітації. 

Розкрийте особливості професійної діяльність фахівця з фізичної реабілітації. 

Охарактеризуйте види та етапи фізичної реабілітації. 

Визначте та охарактеризуйте основні засоби фізичної реабілітації. 

Наведіть загальні вимоги до програмування занять фізичними вправами з 

лікувальною та реабілітаційною метою, показання та протипоказання до проведення 

занять. 

Наведіть особливості лікувальної фізичної культури форми, засоби, періоди. 

Розкрийте значення механізмів лікувальної дії фізичних вправ на організм. 

Охарактеризуйте рухові режими, що використовуються  в лікувальних закладах. 

Наведіть особливості діагностики ефективності занять оздоровчою та ЛФК. 

Розкрийте основні принципи проведення занять з фізичної реабілітації.  

Наведіть особливості застосування  механотерапії  у фізичній  реабілітації. 

Розкрийте типи та особливості функціонування механоапаратів. 

Наведіть особливості працетерапії у фізичній реабілітації, протипоказання. 

Охарактеризуйте технічні засоби та обладнання для працетерапії. 

Визначте вплив масажу на системи організму людини. 

Охарактеризуйте форми і методи лікувального масажу. 

Розкрийте механізми лікувальної дії фізичних чинників на організм людини. 



Наведіть особливості поєднання засобів фізичної реабілітації. 

Охарактеризуйте гідрокінезотерапію, як засіб фізичної реабілітації. 

Визначте методичні прийоми дозування фізичних вправ. 

Охарактеризуйте значення технічних засобів у фізичній реабілітації. 

Охарактеризуйте механізми лікувального впливу природних факторів 

середовища на організм людини. 

Наведіть особливості застосування методів фізіотерапії у фізичній реабілітації. 

Наведіть класифікацію лікувальних фізичних чинників. 

Розкрийте особливості водолікувальних процедур у фізичній реабілітації. 

 

Дисципліна 3. Технічні та ортопедичні засоби у фізичній реабілітації 

(13/ІІ). 

Поясніть, що дозволяють робити тренажерні пристрої зі зворотним зв’язком. 

Охарактеризуйте основні функціональні можливості багатоконтурних 

тренажерних технічних систем зі зворотним зв’язком і експрес-інформацією. 

Наведіть класифікацію технічних засобів для забезпечення реабілітаційних 

технологій. 

Поясніть завдання, які вирішуються за допомогою технічних засобів. 

Охарактеризуйте чинники, від яких залежить використання у фізичній 

реабілітації певного технічного засобу. 

Поясніть основну ідею біомеханічної стимуляції. 

Охарактеризуйте особливості функціонування системи Lokomat. 

Наведіть особливості функціонування системи Huber. 

Розкрийте функції роботехнічного ортопедичного вертикалізатора Erigo. 

Охарактеризувати особливості дії пневматичних тренажерів. 

Розкрийте особливості тракційної терапії та дії системи TRAComputer. 

Охарактеризуйте особливості дії СРМ-тренажерів. 

Поясніть особливості багатоголкових аплікаторів Ляпко. 

Поясніть особливості функціонування біонічних протезів рук. 

Розкрийте призначення реабілітаційного комплексу Armeo. 

Наведіть особливості тренажерів David back concept. 

Розкрийте особливості системи Cybex Humac Norm. 

http://www.med-group.ru/productdetail/Armeo/366/0/0/


Наведіть особливості біомеханічного екзоскелета. 

Розкрийте особливості МОТОмед реабілітаційних тренажерів. 

Поясніть призначення комп’ютеризованих тренажерів Tergumed. 

Охарактеризуйте біомеханічну віброплатформу. 

Наведіть принцип дії баланс-системи SD. 

Розкрити особливості дії термомасажних кушеток. 

Наведіть функції системи HUBER Motion Lab. 

Наведіть особливості функціонування біонічного протезу ноги. 

 

 

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 комплексного фахового випробування забороняється 

користуватись будь-яким допоміжним матеріалом. 

2. Критерії оцінювання письмової екзаменаційної роботи 

На комплексному фаховому випробуванні вступник отримує екзаменаційний 

білет,  який включає три теоретичні питання приблизно однакової складності з 

переліку зазначених вище тем і розділів навчальних дисциплін.  

1. Оцінка відповіді на питання з дисципліни «Загальна теорія здоров`я»  

Максимальний ваговий бал – 30. 

 

Критерій оцінювання питання 
Кількість 

балів  

повна відповідь з розрахунками, правильними результатами, 

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

зайвої інформації  

27…30 

повна відповідь з непринциповими неточностями (не менше 

80% необхідної інформації), зайвої інформації немає 
26…24 

принципово правильна відповідь з непринциповими 

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

інформація 

23…21 



Критерій оцінювання питання 
Кількість 

балів  

повна відповідь з неточностями (не менше 60% потрібної 

інформації) 
20…18  

неповна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не 

менше 50% потрібної інформації), але є помилки 
17…15  

неповна відповідь з грубими помилками та (або) 

принциповими неточностями (менше 40% потрібної 

інформації) 

14…12  

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

принциповими неточностями (менше 30% потрібної 

інформації) 

11…9 

неповна, з неправильними даними , грубими помилками та 

(або) принциповими неточностями (менше 20% потрібної 

інформації) 

8…6 

неповна, з неправильними даними , суттєвими упущеннями, 

грубими помилками та (або) принциповими неточностями 

(менше 10% потрібної інформації) 

5…3 

відсутність відповіді 
0  

 

2.  Оцінка відповіді на питання з дисципліни «Основи фізичної 

реабілітації»  

Максимальний ваговий бал – 40. 

 

Критерій оцінювання питання 
Кількість 

балів  

повна відповідь з розрахунками, правильними результатами, 

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

зайвої інформації  

36…40 

повна відповідь з непринциповими неточностями (не менше 

80% необхідної інформації), зайвої інформації немає 
35…32 

принципово правильна відповідь з непринциповими 

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

інформація 

31…28 

повна відповідь з неточностями (не менше 60% потрібної 

інформації) 
27…24 

неповна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не 

менше 50% потрібної інформації), але є помилки 
23…20 

неповна відповідь з грубими помилками та (або) 

принциповими неточностями (менше 40% потрібної 

інформації) 

19…16 



Критерій оцінювання питання 
Кількість 

балів  

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

принциповими неточностями (менше 30% потрібної 

інформації) 

15…12 

неповна, з неправильними даними , грубими помилками та 

(або) принциповими неточностями (менше 20% потрібної 

інформації) 

11…8 

неповна, з неправильними даними , суттєвими упущеннями, 

грубими помилками та (або) принциповими неточностями 

(менше 10% потрібної інформації) 

7…4 

відсутність відповіді 
0  

 

3. Оцінка відповіді на питання з дисципліни «Технічні та ортопедичні засоби 

у фізичній реабілітації» 

Максимальний ваговий бал – 30. 

Критерій оцінювання питання 
Кількість 

балів  

повна відповідь з розрахунками, правильними результатами, 

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

зайвої інформації  

27…30 

повна відповідь з непринциповими неточностями (не менше 

80% необхідної інформації), зайвої інформації немає 
26…24 

принципово правильна відповідь з непринциповими 

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

інформація 

23…21 

повна відповідь з неточностями (не менше 60% потрібної 

інформації) 
20…18  

неповна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не 

менше 50% потрібної інформації), але є помилки 
17…15  

неповна відповідь з грубими помилками та (або) 

принциповими неточностями (менше 40% потрібної 

інформації) 

14…12  

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

принциповими неточностями (менше 30% потрібної 

інформації) 

11…9 

неповна, з неправильними даними , грубими помилками та 

(або) принциповими неточностями (менше 20% потрібної 

інформації) 

8…6 

неповна, з неправильними даними , суттєвими упущеннями, 

грубими помилками та (або) принциповими неточностями 

(менше 10% потрібної інформації) 

5…3 



Критерій оцінювання питання 
Кількість 

балів  

відсутність відповіді 
0  

 

Загальна оцінка за Комплексне фахове випробування обчислюється як проста 

арифметична сума вагових балів трьох 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 Відмінно 

85…94 Дуже добре 

75…84 Добре 

65…74 Задовільно 

60…64 Достатньо 

менше 60 Незадовільно 

 

 



3. Приклад типового завдання (екзаменаційний білет) комплексного фахового 

випробування 

            

 (Форма N Н-5.04) 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень    магістр 
            (назва ОКР)

 

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 

                         (код і назва напряму підготовки)
 

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
                        (код і назва спеціальності)

 

Навчальна дисципліна     Вступне фахове випробування 
                                       

 

 

Екзаменаційний білет № ____ 

 

1. Охарактеризуйте вплив екологічних факторів на здоров’я людини. 

2. Охарактеризуйте види та етапи фізичної реабілітації. 

3. Наведіть особливості функціонування системи Lokomat. 
 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри БЗЛ  
 

Протокол № 7  від  09  лютого 2018 р. 
 

Завідувач кафедри 

   

І.Ю.Худецький 
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