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Пояснювальна записка 

 

Програму вступного іспиту зі спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» призначено особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста або магістра і передбачає перевірку знань щодо процесу 

збереження, сповільнення втрати, відновлення та/або компенсації 

порушених функцій та функціонування організму людини засобами фізичної 

терапії, ерготерапії з метою відновлення повноцінної життєдіяльності  та 

підвищення якості життя відповідно до бажань і потреб людини. 

Іспит здійснюється у формі усної відповіді на питання екзаменаційних 

білетів та відповідей на додаткові питання членів предметної комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ЗМІСТ ПРОГОРМИ 

 

Розділ 1. Фізична терапія, ерготерапія 

Тема 1. Приватні методики фізичної терапії, ерготерапії. 

Фізична терапія, ерготерапія при хворобах серцево-судинної системи. 

Фізична терапія, ерготерапія при хворобах дихальної системи. Фізична 

терапія, ерготерапія при хворобах системи травлення. Фізична терапія, 

ерготерапія при хворобах обміну речовин. Фізична терапія, ерготерапія 

при хворобах нирок і сечоутворюючих шляхів. Фізична терапія, 

ерготерапія при гострому порушенні мозкового кровообігу та при травмі 

головного мозку. Фізична терапія, ерготерапія при дитячому 

церебральному паралічі (ДЦП). Фізична терапія, ерготерапія при травмах 

та захворюваннях периферичної нервової системи. Фізична терапія, 

ерготерапія хворих з демієлінізугачими, прогресуючими захворюваннями 

нервової системи та нервово м'язовими розладами. Фізична терапія, 

ерготерапія при ушкодженні плечового поясу та верхніх кінцівок. Фізична 

терапія, ерготерапія при ушкодженні нижніх кінцівок. Фізична терапія, 

ерготерапія хворих з ампутацією верхніх та нижніх кінцівок. Фізична 

терапія, ерготерапія при опіках та обмороженнях. Фізична терапія, 

ерготерапія при остеохондрозі хребта. Фізична терапія, ерготерапія 

пацієнтів з ортопедичною патологією. Фізична терапія, ерготерапія при 

травмах хребта та кісток тазу. Фізична терапія, ерготерапія при 

деформаціях хребта, грудної клітки, нижніх кінцівок, плоскостопості. 

Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях у гінекології. Фізична 

терапія, ерготерапія у І, II й III триместрах вагітності. Фізична терапія, 

ерготерапія у післяпологовому періоді. Фізична терапія, ерготерапія при 

операціях на органах черевної порожнини. Фізична терапія, ерготерапія 

при хірургічних операціях на органах грудної порожнини.  

Тема 2. Фізична терапія, ерготерапія різних верств населення 

Фізична терапія, ерготерапія в педіатрії. Особливості Фізичної терапії, 

ерготерапії у дітей різних вікових груп. Особливості застосування 

лікувальної фізичної культури при різних захворюваннях в 

геронтологічиій клініці. Використання основних засобів фізичної терапії, 

ерготерапії у забезпеченні дитяче-юнацького спорту, спорту вищих 

досягнень та спорту інвалідів. Фізична терапія, ерготерапія осіб з 

інвалідністю (за різними нозологіями). 

Тема 3. Засоби га методи, що застосовуються у комплексних 

програмах відновлення фізіотерапевтичного лікування 

Поняття фізіотерапії. Групи фізичних факторів. Електролікування. 

Світлолікування. Ультразвукова терапія. Аерозольтерапія. Баротерапія. 

Водолікування. Теплолікування. Кліматотерапія та бальнеотерапія. 

Фізіологічна дія. Лікувальний, апаратний, спортивний масаж. Фітотерапія 

та застосування біологічно-активних сполук. Дієтотерапія, механотерапія. 



Розділ 2. Філософія 

 

Тема 1. Історія філософії як основа філософсько-методологічної 

культури 
Філософія як особлива форма суспільної свідомості. 

Середньовічна схоластика та її бачення наукових проблем. Зв'язок 

філософії та науки в античні часи. Дискусія про природу універсалій у 

середньовічній філософії як розгляд природи наукових понять. Зв'язок 

філософії та науки в епоху Відродження. Наука як об'єкт 

філософського дослідження. Наука в системі духовної культури. Етика 

науки. Проблема методу пізнання. Основні методи наукового 

пізнання. Проблема суб'єкта і об'єкта в пізнавальному процесі. 

Категорії «рух» і «розвиток» у філософії. Філософський аспект теорії 

самоорганізації. Сутність і структура суспільної свідомості. Форми 

суспільної свідомості. 

 

Розділ 2. Філософські підвалини науки 

Тема 2. Філософія і методологія науки 

 Поняття, судження та умовивід як форми мислення. Емпіричний та 

теоретичний рівні наукового пізнання. Ідея, проблема, гіпотеза, теорія як 

гносеологічні поняття. Логіка Аристотеля та давньогрецьке наукове 

мислення. Раціоналізм та емпіризм Нового часу, їх внесок у методологію 

науки. Роль німецької класичної філософії у розвитку методології науки. 

Філософське розуміння ролі науки у мислителів Просвітництва 18 ст. Етапи 

розвитку позитивізму. Розуміння ролі науки у житті суспільства у працях Дж. 

Ст. Мілля, О. Конта, Г. Спенсера. Критичний раціоналізм К. Поппера. 

Е.Дюринг та його роль у становленні філософії науки. Концепція історичної 

динаміки науки Т. Куна.  
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