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Вступне випробування базується на вимогах до знань та вмінь 
випускника ступеня «магістр» і включає зміст нормативних навчальних 
дисциплін професійно-практичної підготовки: 

 
Завдання охоплюють основні питання професійної і практичної 

підготовки, зокрема: 

 

Методика навчання основ здоров’я  

 Наука про здоров’я людини.   Поняття «здоров’я».  Рівні опису цінності 

“здоров’я”.  Здоровий спосіб життя.  Завдання  педагогічних технологій.  

Класифікацій здоров’язберігаючих технологій. Зміст поняття «мотивація».  

Компоненти гармонійного розвитку особистості.  Будова психічного життя 

індивіда.  Психічне, духовне  та соціальне здоров’я.  Фактори негативного 

впливу на  формування здоров’я. Рухова активність. Групи 

здоров’язберігаючих технологій.  Завдання шкільної освіти.   

 

Діагностика і моніторинг стану здоров’я 

Резистентність. Групи здоров’я. Класифікація хвороб. Анамнез життя. Періоди 

перебігу хвороби. Типи порушення свідомості. Типи конституції людини. 

Методи обстеження пацієнта. Артеріальний тиск, методика визначення. Оцінка 

стану шкірних покривів. Оцінка скелетно-м’язової системи. Пульс. Гнучкість.  

Оцінка фізичного розвитку. Аеробна витривалість. Життєва ємність легень. 

Оцінка когнітивних розладів . Шкали Ловетта.  Шкала Ашворта. Шкала FIM . 

Шкала Бартелне. Реабілітаційне обстеження. 

 

Долікарська медична допомога при невідкладних станах 

Закриті травми живота.  Чиста рана. Антисептичні заходи. Опіки. Допомога при 

втраті свідомості. Накладання джгута взимку. Класифікація переломів.  «Сухе» 

втоплення. Перша допомога при переломах.   Симптом «Котяче око».   Надання 

першої допомоги в разі опіків очей вогнем.  Пневмоторакс.   Відмороження.  

Ознаки травматичного шоку.  Брудна рана.  Допомога при переломі хребта.  

Поранення м’яких тканин гомілки.  Види кровотеч, перша допомога.  Надання 

першої допомоги при ураженні  електрострумом.  Мобілізація потерпілого з 

великою кількістю травм.  Масаж серця дитині 1-го року життя.   Допомога при 

ножовому пораненні  або пораненні  іншим гострим предметом в ділянку 

живота.  Перша долікарська допомога при тепловому ударі. Відкрите 

пошкодження шкіри.  Допомога в разі опіку окропом. Забій.  Види пов’язок.   

Обробка великої рваної рани. Допомога в разі опіків кислотою (крім 

концентрованої сульфатної кислоти).   

 

Основи фізичної реабілітації 

Поняття «реабілітація». Первинна фізіопрофілактика. Лампи ультрафіолетового 

випромінювання. Франклінізація. Показання та протипоказання для лікувальної 

фізкультури. Протипоказання до масажу. Положення пацієнта при масажі 

спини. Утворення кісткової мозолі.  Основні засоби ЛФК.  Природні фізичні 

вправи.  Процедури ЛФК  з використанням  природних факторів. Гальванізація. 



Магнітотерапія. Електрофорез. Етапи  та періоди реабілітації. Засоби фізичної 

реабілітації .  Форми лікувальної фізичної культури.  Теренкур.  Рухові режими 

у лікарняний  період реабілітації. Лікувальний масаж. Лікувальні методи у 

сучасній фізіотерапії.  Засоби працетерапії.  Лікувальна гімнастика при інфаркті 

міокарду.  Лікувальна  фізична  культура при гострому гастриті.  

 

Масаж 

Показання до масажу волосяної частині голови. Протипоказання  до масажу. 

Послідовність виконання масажних прийомів. Механізм дії масажу на організм 

людини.  Спрямування масажних рухів. Масаж, його завдання. Методи 

проведення масажу. Системи масажу. Допоміжні прийоми розтирання, 

розминання. Спортивний масаж. Зони охоплення тіла при масажі поперекової 

ділянки. Послідовність проведення сегментарного масажу. Лікувальний масаж . 

Класифікація масажу за видами.  Масажні прийоми. Східний масаж.   

 

Реабілітаційні технології 

 Фізична активність. Фізіопунктура. Альтернативні методи  лікування. 

Акупресура. Визначення поняття «масаж». Фізична реабілітація. Лікувальна 

фізична культура. Складові спортивної медицини. Самоконтроль.  

Рефлексотерапія.   Нетрадиційні методи лікування.  Стоутерапія. Фізичні та 

хімічні властивості глини.  Склад меду. Медична реабілітація. Локальний 

масаж. Показання до спелеотерапії. Аніматерапія. 

 

Фітотерапія 

Дія лікарських рослин при ураженні суглобів. Водорозчинні вітаміни, їх вміст у 

продуктах харчування. Правила збору квітів, плодів та насіння лікарських 

рослин. Умови сушіння лікарських рослин. Правила приготування настою. 

Рослини з вмістом йоду. Приготування фітопасти. Вітамінна недостатність. 

Рослини для лікування раку печінки. Речовини первинного та вторинного 

синтезу. Термін зберігання кори, коріння, кореневища, сухої трави, квіток, 

листків. Продукти рослинного походження з вмістом кальцію та заліза. 

Сечогінні властивості рослин. Лікарські рослини із вмістом пектину. 

Застосування лікарських рослини при  гінекологічних захворюваннях. Рослини 

із заспокійливою дією. Симптоми раку тіла матки. Рослини  з відхаркувальними 

властивостями. Фітонциди та їх значення. Лікарські рослини при стоматиті. 

Клінічні симптоми психоневрологічних захворювань. Характерні особливості 

перебігу раку.  

 

Анатомія людини 

Загальний склад крові. Загальна будова органів травлення. Загальна будова 

органів сечовидільної системи. Структура стінки тонкої кишки (на 

поперечному розрізі). Будова серця (на поздовжньому розтині ). Особливості 

структури стінки шлуночків серця у спортсменів. Характеристика провідної 

системи серця. Значення печінки в процесі травлення.  Будова скелету нижньої 

та верхньої кінцівки. Характеристика серцевої сумки, її значення. 3агальна 



будова головного мозку. Опорно-руховий апарат, будова та значення.  

Структура клітини. Будова черепної коробки. Скелет стопи, причини 

виникнення плоскостопості.  

Фізіологія людини 

Частота коливань звуку, що сприймається людським вухом. Рефлекс. 

Збудження. Провідність. Синапс. Втома. Оксигемоглобін. Депо крові. Частота 

дихання. Будова спинного мозку. Відділи головного мозку. Долі кори 

головного мозку. Виділення гормонів. Формені елементи крові. Шари 

міокарда.  Серцевий цикл. Видільна система. Добова кількість сечі.  Продукт 

діяльності печінки. Фагоцитоз. Гіпоклікемія. Акромегалія. Дальтонізм. 

Клітина нервової тканини. Залози внутрішньої та  зовнішньої секреції. Велике 

коло кровообігу людини. Причини погіршення сутінкового зору. Безумовний 

рефлекс. Середнє вухо. Ферменти травної системи. Рахіт. Утворення 

чоловічих статевих клітин. Кровотворна функція.  Сполука, яка забезпечує 

в'язкість слини.  Лізоцим. Акомодація ока. Адаптація ока. Кольоровий зір. 

Друга сигнальна система. Гуморальна регуляція. Діурез. Кількість 

спинномозкових нервів.  
 

  
 
 
 
 

 

  

  
 


