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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Спортивна реабілітація» 

Курс: ІII 

Галузь знань: 01 Освіта 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Спеціалізація 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 1 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Виконання тестових завдань – 40 балів ( 1 бал за кожну правильну відповідь)  

Всього 40 питань по 1 балу.  

*виставляється автоматично програмою Google forms  

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google: 

 Google meet – для організації відеозв’язку зі студентами;  

Gmail – для отримання студентами тестових завдань. 

Бали Критерії оцінювання розгорнутої відповіді 

 

33-40 балів 

Завдання виконане в повному обсязі, студент має системні, дієві 

знання, володіє понятійним апаратом, відповідь на запитання 

вичерпна й аргументована, не має помилок. 

 

25-32 балів 

Робота виконана в повному обсязі, але має деякі неточності і 

незначні помилки; достатньо високий рівень загальної обізнаності 

з предмету та адаптивності при використанні потрібного 

матеріалу. 

 

17-24 балів 

Поверхневе знання змісту тем з дисципліни, труднощі при 

використанні понятійного апарату, відсутність міцних логічних 

зв’язків і послідовності у розумінні навчального предмету. 

 

9-16 балів 

Студент знайомий з матеріалом, але не виділяє основних 

положень, допускає суттєві помилки, які викривлюють зміст, не 

вміє користуватися термінологією і поєднувати теоретичні засади 

з практичним їх втіленням. 

 

0-8 балів 

Не виявляє розуміння матеріалу, має розрізненні знання, допускає 

грубі помилки, обсяг виконаного завдання менше 20%. 

 

 



Тестові питання будуть складені за наступними темами дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Застосування фізіотерапії, механотерапії та 

працетерапії у спортивній реабілітації 

 

1. Історія розвитку реабілітації як науки. Види реабілітації. 

2. Мета, завдання і принципи застосування спортивної реабілітації. 

Періоди та етапи спортивної реабілітації. 

3. Засоби спортивної реабілітації. Поєднання лікувальної фізичної 

культури з іншими засобами спортивної реабілітації. 

4. Класифікація фізіотерапевтичних засобів. Застосування фізіотерапії у 

спортивній реабілітації.  

5. Застосування механотерапії у спортивній реабілітації. 

 

Змістовий модуль 2. Лікувальний масаж як засіб спортивної 

реабілітації 
 

1. Історія розвитку масажу. Види масажу. 

2. Вплив масажу на організм людини. Механізми лікувальної дії масажу. 

3. Основні прийоми класичного масажу. 

4. Методика використання масажу при різних захворюваннях. 

5. Методика використання спортивного масажу. 

 

Змістовий модуль 3. Застосування лікувальної фізичної культури 

у спортивній реабілітації 

 

1. Історія розвитку лікувальної фізичної культури.  Мета, завдання і 

принципи застосування лікувальної фізкультури. 

2. Засоби та форми лікувальної фізкультури. 

3. Механізми лікувальної дії фізичних вправ. 

4. Періоди застосування лікувальної фізкультури. Рухові режими. 

5. Загальні вимоги до методики проведення занять з ЛФК. 

 

Змістовий модуль 4. Застосування лікувальної фізичної культури 

при різних захворюваннях 

 

1. Застосування ЛФК при захворюваннях серцево-судинної системи. 

2. Застосування ЛФК при захворюваннях органів дихання. 

3. Застосування ЛФК при захворюваннях органів травлення та при 

порушеннях обміну речовин. 

4. Застосування ЛФК у спортивній травматології. 

 

 

 



ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Прості: 

Лікувальна фізична культура потенціює дію лікарських засобів? 

Виберіть одну відповідь: 

Правильно 

Неправильно 

 

Середні: 

Що з перерахованого є критерієм дозування фізичних вправ у ЛФК? 

 

Виберіть одну відповідь: 

a. рухові режими 

b. засоби ЛФК 

c. форми ЛФК 

d. вихідні положення 

 

Складні: 

Встановіть послідовність проведення окремих вправ процедури лікувальної 

гімнастики: 

6 
Відповідь 1

під рахунок виконувати вправу одночасно з хворим
 

7 
Відповідь 2

дати команду до закінчення виконання вправи
 

4 
Відповідь 3

дати команду прийняти вихідне положення
 

3 
Відповідь 4

розповісти і показати, які та на який рахунок виконуються окремі рухи
 

2 
Відповідь 5

назвати вихідне положення і прийняти його
 

5 
Відповідь 6

дати команду до виконання вправи
 

1 
Відповідь 7

назвати вправу
 

 

 

 

Екзаменатор                                                        О. Ю. Буряк 

 

Голова циклової комісії                                   Н. О. Колоскова 


