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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Додатковий вступний іспит для здобувачів, які мають диплом магістра
(спеціаліста) з інших спеціальностей та прагнуть навчатись за СВО «Магістр» за
спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» проводяться з метою визначення їх
ступеню готовності до засвоєння дисциплін, що передбачені навчальним планом
вищого навчального закладу та самостійної наукової і практичної діяльності для
засвоєння сучасних технологій фізичної терапії, ерготерапії та при виконанні
досліджень для написання кваліфікаційних робіт.
Вступні іспити проводяться у форматі тестування, що спрямовано на
визначення рівня професійної компетентності абітурієнтів у сфері фізичної терапії,
ерготерапії в галузі «Охорони здоров'я» щодо вмісту, структури, функцій, принципів,
методичних основ з біології, фізіології, анатомії, основ фізичної терапії, ерготерапії
(реабілітації) та масажу.
Знання цих положень стає основою подальшої поглибленої підготовки фахівців
в галузі «Охорони здоров'я» за СВО «Магістр».
Програма вступних іспитів для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» за
спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» сформована на основі нормативних
документів Міністерства освіти і науки України. Знання її основних положень
створює необхідні передумови і умови для професійного зростання і вдосконалення
фахівця, визначає професійну та наукову його компетентність.

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
Модуль 1. Біологія та анатомія людини. Організм єдине ціле. Нервова і
гуморальна регуляція діяльності організму. Рівні організації тіла людини: клітина,
тканини, органи, системи органів. Поняття про тканини. Види тканин. їх
характеристика. Значення опорно-рухової системи. Скелет людини: будова і
особливості будови в зв’язку з прямоходінням. Типи сполучення кісток. Склад,
будова і властивості кісток. Скелет людини, особливості його будови в порівнянні зі
скелетом тварин. М’язи. їх функції. Основні групи м’язів тіла людини. Попередження
викривлення хребта і розвитку плоскостопості. Робота м’язів. Втома Значення
фізичного виховання і праці для правильного формування скелету і розвитку м’язів.
Внутрішнє середовище організму та його відносна постійність. Значення крові і
кровообігу. Склад крові, плазма крові. Значення крові і кровообігу. Будова і функції
еритроцитів і лейкоцитів. Імунітет. Групи крові і резус-фактор. Органи кровообігу;
серце і судини. Серце, його будова і робота Пульс. Велике і мале коло кровообігу. Рух
крові по судинах. Тиск крові. Будова і функції органів травлення. Роль І.П. Павлова у
вивченні функцій органів травлення. Травні ферменти та їх роль у травленні. Поняття
про нервово-гуморальну регуляцію шлункового соковиділення. Органи дихання. їх
будова і функція. Значення дихання. Газообмін у легеня – і тканинах. Поняття про
життєву ємність легень. Гуморальна і нервова регуляція дихання. Шкіра. Будова і
функції. Роль в теплорегуляції. Значення залоз внутрішньої секреції для росту,
розвитку і регуляції функцій організму. Гормони. Внутрішіньосекреторна діяльність
підшлункової залози, наднирників. Значення нервової системи в регуляції і
узгодженості функцій організму людини. Будова і функції організму людини. Будова
і функції спинного мозку. Будова і функції відділів головного мозку. Великі півкулі
головного мозку, їх значення. Поняття про вегетативну і соматичну нервову систему.
Аналізатори. Органи чуття, їх значення. Будова і функції органу зору. Безумовні і
умовні рефлекси. Утворення і біологічне значення умовних рефлексів.
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Модуль 2. Фізіологія людини.

Загальна характеристика організму.

Фізіологія клітини. Принципи, типи і механізми регуляції функцій організму.
Фізіологія збудливих тканин. Загальна фізіологія збудливих тканин. Рецептори, нерв,
синапс. Фізіологія м'язової тканини. Загальна фізіологія центральної нервової
системи. Вегетативна нервова система. Залози внутрішньої секреції. Фізіологія
внутрішніх органів і систем організму. Система крові. Система дихання. Серцевосудинна система. Система травлення. Обмін речовин і енергії. Живлення.
Терморегуляція. Система виділення. Інтегративна діяльність організму. Аналізатори
(сенсорні системи). Вища нервова діяльністю. Фізіологія трудової діяльность.
Біологічні ритми. Адаптативні механізми організму.
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Модуль 3. Основи фізичної терапії, ерготерапії
1. Основи фізичної терапії, ерготерапії. Поняття «фізична реабілітація»
(«фізична терапія, ерготерапія»), основні її напрямки. Фізична реабілітація (терапія,
егротерапія), її загальні принципи. Періоди та етапи фізичної реабілітації. Активні,
пасивні та психологічні засоби фізичної реабілітації. Лікувальна фізична культура як
основний засіб фізичної реабілітації. Історія розвитку ЛФК. Особливості методу
ЛФК. Основні та додаткові засоби ЛФК. Форми, методи та методичні принципи ЛФК.
Загальні показання та протипоказання до призначення засобів ЛФК. Механізми
лікувальної дії фізичних вправ. Класифікація фізичних вправ. Основні принципи
підбору і дозування фізичних вправ. Режими рухової активності на стаціонарному,
амбулаторно-поліклінічному та санаторно-курортному етапах відновного лікування,
їх завдання та зміст залежно від періоду ЛФК. Особливості складання схем та
орієнтованих комплексів гігієнічної та лікувальної гімнастики. Фізична реабілітація з
урахуванням толерантності до фізичних навантажень. Прийоми масажу: види,
методика і техніка виконання. Прийоми масажу: види, методика і техніка виконання.
Особливості застосування загального і часткового масажу, самомасажу. Техніка і
методика виконання прийому погладжування. Техніка і методика виконання прийому
розтирання. Техніка і методика виконання прийому розминання. Техніка і методика
виконання прийому вібрації. Особливості застосування загального і часткового
масажу, самомасажу.
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