
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ ”ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ У ПЕДІАТРІЇ” 

 

 

1. Періодизація дитячого віку 

2. Патологічні пози та обстеження м’язового тонусу у новонароджених 

3. Визначення загального стану новонародженої дитини 

4. Безумовні рефлекси 

5. Функції рефлексів вирівнювання 

6. Тонічні рефлекси 

7. Умови проведення клінічного обстеження новонародженого та як оцінюється крик у 

новонароджених 

8. Нормальний розвиток дитини до першого року життя 

9. Оцінка м’язового тонусу у новонароджених. Опишіть патологічну позу “жаба” 

10. Семіотика порушення фізичного розвитку у дітей 

11. Тонічні рефлекси 

12. Рефлекс Галанта та Переса 

13. Рефлекси рівноваги 

14. Причин ДЦП 

15. Види тонусу взалежності від спастики 

16. Класифікація ДЦП 

17. Супутні неврологічні порушення ДЦП 

18. Характеристика спастичних форм 

19. Атетоз (гіперкінетична форма) ДЦП 

20. Вимоги до проведення занять з ФТ для недоношених дітей 

21. Фактори, які відносяться до пренатальних  причин ДЦП   

22. Клонусу стопи та причини його появи 

23. Складові реабілітаційного обстеження 

24. Гіперкінези та синкінезії 

25. Атаксична форма ДЦП; (положення на животі, стоячи) 

26. Клінічні форми мовних порушень при ДЦП 

27. Обстеження довжини м’язів та активний розтяг м’язів при ДЦП  

28. Вправи для тренування ходи 

29. Функції великої моторики для обстеження у дитини з ЦП 

30. Методики фізичної терапії при ДЦП 

31. Фактори формування контрактур та деформацій при ДЦП 

32. Види контрактур при ДЦП 

33. Тренування поворотів зі спини на живіт 

34. Реабілітаційні завдання у дітей зі зниженим м’язовим тонусом 

35. Корекція патологічних положень тіла при ДЦП  

36. Перевірка довжини литкових м’язів та активний розтяг коротких привідних м’язів при 

ДЦП 

37. Принципи фізичної терапії для ДЦП 

38. Функції для самодогляду у дитини з ЦП 

39. Стеми інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (методика Козявкіна) 

40. Реабілітаційні завдання у дітей з атетозом 

41. Вправи для тренування контролю голови у положенні лежачи на животі 

42. Лікувальні положення та вимоги до різних способів фіксації 

43. Картка оцінки основних рухових функцій 

44. Тренування ходьби ДЦП 

45. Тренування рівноваги ДЦП 

46. Підбір технічних засобів ДЦП 

47. МКФ-дітей та підлітків 

48. Завдання фізичної терапії при різних формах ДЦП 



49. . Хвороба Шлатера (клініка та лікування) 

50. Дисплазія та форми порушень кульшового суглобу 

51. Різниця між стабільним та лабільним сколіозом і як її визначити 

52. Фізична терапія при хворобі Пертеса 

53. Завдання фізичної терапії дітей з юнацьким остеохондрозом 

54. Фізична терапія юнацького остеохондрозу 

55. Особливості фізичної реабілітації при остеохондропатіях 

56. Періоди фізичної терапії в хірургії 

57. Фізична терапія при вродженій кривошиї 

58. Сколіоз та фізична терапія 

59. Фізична терапія при вродженій клишоногості 

60. Причини виникнення злоякісних новоутворень 

61. Фізична терапія при дисплазії кульшових суглобів 


