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ТЕМА 1. Загальні питання реабілітації. Лікувальна фізична 

культура.  

Контрольні запитання 

1.Поняття «реабілітації».  

2. Види реабілітації.  

3.Поняття «фізична реабілітація» 

4. опис засобів та методів фізичної терапії.  

5. Поняття лікувальної фізичної культури.  

6. Механізми дії фізичних вправ.  

7. Загальні проттипоказання до застосування ЛФК.  



8. Засоби, методи, етапи та періоди ЛФК.  

9. Форми ЛФК.  

10. Рухові режими: їх опис та особливості рухової активності при 

кожному з них. 

ТЕМА 2. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної 

системи: Недостатність кровообігу. Гіпертонічна і гіпотонічна хвороби. 

Контрольні запитання 

1. Поняття гіпер- та гіпотонічної хвороби.  

2. Поняття недостатності кровообігу.  

3. Поняття вад серця, захворювань серця (міокардит, перикардит та ін.). 

4. Особливості застосування ЛФК при різних захворюваннях серцево-

судинної системи.  

5. Протипоказання до застосування ЛФК при різних захворюваннях 

серцево-судинної системи. 

 

ТЕМА 3. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях: рани; 

опіки і відмороження; переломи кісток; ампутації 

 

Контрольні запитання 

 

1. Поняття та особливості перебігу таких пошкоджень, як : рани (їх види, 

способи обробки та ін.), опіків і відморожень (ступені та ін.), переломів кісток 

та ампутацій.  

2. Протипоказання до ЛФК.  

3. Особливості застосувння засобів та методів ЛФК при згаданих 

порушеннях та пошкодженнях. 

 

ТЕМА 4. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на 

органах грудної і черевної порожнини 

Контрольні запитання 



1. Особливості проведення планових та непланових операцій.  

2. Причини операцій на органах грудної та черевної порожнини. 

3. Особливості застосування ЛФК  різні періоди та рухові режими. 

4. Завдання ЛФК.  

5. Застосування лікувальних положень та підвідних вправ.  

6. Особливості навчання практичних рекомендацій щодо застосування 

засобів та методів ЛФК у домашніх умовах. 

 

ТЕМА 5. Фізична реабілітація при захворюваннях органів 

травлення: гастрит; виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки; 

захворювання кишок. 

Контрольні запитання 

1. Поняття та особливості перебігу таких захворювань, як : виразкова 

хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, захворювання кишок (коліти та ін.). 

2.Протипоказання до ЛФК.  

3.Особливості застосування засобів та методів ЛФК при згаданих 

нозологіях. 

 

ТЕМА 6. Фізична реабілітація при захворюваннях обміну речовин: 

ожиріння; цукровий діабет; подагра. 

Контрольні запитання 

1. Поняття та особливості перебігу таких захворювань обміну речовин, 

як: ожиріння, цукровий діабет, подагра.  

2. Види, ступені та форми кожного захворювання.  

3. Особливості перебігу та проявів, скарг пацієнта.  

4. Протипоказання до занять з ЛФК.  

5. Особливості застосування засобів та методів ЛФК при згаданих 

нозологіях.  

6. Особливості застережень та опис відповідних заходів при негативних 

станах пацієнта (особливо при цукровом діабеті). 

 



ТЕМА 7. Фізична реабілітація при захворюваннях суглобів: артрити; 

артрози. 

Контрольні запитання 

1. Поняття та особливості перебігу таких захворювань, як : артрити та 

артрози Відмінність артриту від артрозу: і відносно клінічних особливостей, і 

відносно особливостей застосування ЛФК.  

2. Протипоказання до занять з ЛФК.  

3. Особливості застосування засобів та методів ЛФК при згаданих 

нозологіях.  

 

ТЕМА 8. Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової 

системи: радикуліт; інсульт; травми спинного мозку. 

Контрольні запитання 

1. Поняття та особливості перебігу таких захворювань, як : радикуліт, 

інсульт та травми спинного мозку.  

2. Види, ступені пошкодження, особливості вимушених положень при 

тому чи іншому захворюванні.   

3. Протипоказання до занять з ЛФК.  

4. Особливості застосування засобів та методів ЛФК при згаданих 

нозологіях.  

 

ТЕМА 9. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології. 

Контрольні запитання 

1. Застосування ЛФК під час та після вагітності.  

2. Застереження до певних видів рухової активності.  

3. Протипоказання до ЛФК під час вагітності.  

4. Завдання ЛФК у період вагітності та післяпологовий період.  

5. Види та особливості застосування спеціальних вправ.  

 

ТЕМА 10. ЛФК в офтальмології. 

Контрольні запитання 

1. Види порушень зору.  



2. Завдання ЛФК при кожному виді порушення зору.  

3. Застосування спеціальних вправ відповідно до порушення зорового 

аналізатора.  

 

ТЕМА 11. Фізична реабілітація при вадах постави, сколіозах та 

плоскостопості 

Контрольні запитання 

1. Поняття та особливості перебігу таких порушень, як : вади постави, 

сколіоз, плоскостопість, клишоногість та ін.  

2. Види, ступені пошкодження, особливості вимушених положень при 

тому чи іншому порушенні.   

3. Протипоказання до занять з ЛФК.  

4. Особливості застосування засобів та методів ЛФК при згаданих 

нозологіях.  

 

ТЕМА 12. Фізична реабілітація при захворюваннях органів 

травлення: холецестит і жовчнокамяна хвороба; спланхноптоз. 

Контрольні запитання 

1. Поняття та особливості перебігу таких захворювань, як : холецестит і 

жовчнокамяна хвороба; спланхноптоз.  

2. Види, ступені пошкодження.  

3. Особливості застосвання ЛФК відповідно до періоду розвитку хвороби. 

4. Протипоказання до занять з ЛФК.  

5.Особливості застосування засобів та методів ЛФК при згаданих 

нозологіях.  
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