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ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 
 

1. Вимоги до кабінету фізіотерапії. 

2. Техніка безпеки під час роботи у фізкабінеті. 

3. Обов’язки медичної сестри фізкабінету. 

4. Види струмів, які застосовуються для електролікування. 

5. Вид струму, що їх використовують для електрофорезу й гальванізації. 

6. Апарати для гальванізації, вимоги до гідрофільних прокладок і електродів для 

гальванізації. 

7. Методики проведення гальванізації. 

8. Розрахунок величини струму під час проведення гальванізації. 

9. Що необхідно враховувати під час проведення електрофорезу? 

10. Розрахунок витрати лікарської речовини під час проведення електрофорезу. 

11. Види гідрофільних прокладок. 

12. Ускладнення, що виникають під час гальванізації та електрофорезу, причини 

ускладнень, допомога. 

13. Показання і протипоказання до гальванізації і електрофорезу. 

14. Особливості проведення гальванізації та електрофорезу в дітей. 

15. Правило полярності при електрофорезі. 

16. Характеристика імпульсних струмів низької частоти, низької напруги. Види 

імпульсних струмів. 

17. Вид імпульсного струму, що застосовується для електросну. Фізіологічна дія 

його на організм. 

18. Особливості будови електродів для електросну. Методика проведення 

електросну. 

19. Вимоги до кабінету електросну. 

20. Показання і протипоказання до електросну. 

21. Електродіагностика та електростимуляція. Апарати для електростимуляції. 

22. Види електродів, що застосовуються для електростимуляції. Ділянки 

розміщення електродів для електростимуляції. 

23. Методика проведення електростимуляції. 

24. Діадинамічні струми, характеристика струмів та їх модуляцій. 

25. Види електродів, що застосовуються для діадинамотерапії, апарати для ДД-

терапії. 

26. Методика проведення діадинамотерапії, дозування величини струму. 

27. Показання і протипоказання до проведення ДД-терапії. 

28. Фізіологічна й лікувальна дія діадинамічних струмів. 

29. Синусоїдні імпульсні струми, їх особливості. 

30. Апарати для ампліпульстерапії, електроди, методики розміщення електродів. 

31. Методика проведення ампліпульстерапії, дозування. 

32. Апарати для франклінізації. Техніка і методика проведення процедури. 



33. Механізм дії індуктотермії. 

34. Техніка безпеки при індуктотермії. 

35. Методики проведення індуктотермії індуктором-диском та індуктором-

кабелем. 

36. Дозування при індуктотермії, дози, особливості проведення індуктотермії 

дітям. 

37. Показання і протипоказання до індуктотермії. 

38. Механізм дії струмів д’Арсонваля. Характеристика струмів. 

39. Апарати для дарсонвалізації, особливості будови електродів для 

дарсонвалізації. Оброблення електродів. 

40. Метод лікування ультратонтерапія. Характеристика струмів. 

41. Методики проведення дарсонвалізації, дозування. 

42. Показання і протипоказання до проведення дарсонвалізації. 

43. Лікувальний чинник у методі УВЧ-терапії. Апарати УВЧ — портативні і 

стаціонарні. Конденсаторні пластини. 

44. Фізіологічна і лікувальна дія УВЧ-терапії. 

45. Повітряний зазор, його значення, дотримання повітряного зазору у випадку 

лікування дітей. 

46. Дози УВЧ-терапії. 

47. Особливості проведення УВЧ дітям. 

48. Показання і протипоказання до проведення УВЧ. 

49. Апарати мікрохвильової терапії. 

50. Заходи охорони праці під час роботи з апаратами мікрохвильової терапії. 

51. Методики проведення мікрохвильової терапії, дозування. 

52. Показання і протипоказання до мікрохвильової терапії. 

53. Фізична характеристика ультразвуку, механізм терапевтичної дії. 

54. Апарати стаціонарні і портативні, випромінювачі-вібратори. 

55. Методики визначення наявності ультразвукових коливань у випромінювачі. 

56. Методики проведення ультразвукової терапії, дозування. 

57. Лікарський електрофонофорез. 

58. Показання і протипоказання для проведення ультразвукової терапії. 

59. Інгаляційна терапія. Аерозольтерапія, лікарські суміші, що застосовуються 

для інгаляцій. 

60. Світлолікування. Оптичне випромінювання. 

61. Фізіологічна дія інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового 

випромінювання. 

62. Біологічна доза, її визначення. 

63. Схеми загального ультрафіолетового опромінювання. 

64. Ускладнення, що виникають при УФ опромінюванні, причини їх. 

65. Варіанти місцевого опромінювання. 

66. Класифікація водолікувальних процедур. 

67. Класифікація ванн за складом, температурою, тривалістю. 



68. Класифікація душів за тиском, температурою, формою струменя. 

69. Класифікація лікувальних грязей. 

70. Зберігання, регенерація, нагрівання лікувальних грязей. 

71. Механізм дії парафіно- та озокеритолікування. 

72. Методики лікування глиною, піском. 

73. Методики парафіно- та озокеритолікування. 

74. Визначення курорту, санаторію. їх класифікація. 

75. Принципи лікування на курортах, показання і протипоказання. 

76. Форми й засоби лікувальної фізкультури. 

77. Основні завдання медичного контролю. 

78. Основні антропометричні виміри і функціональні проби. 

79. Показання, протипоказання, фактори ризику при призначенні ЛФК. 

80. Особливості ЛФК при травмах опорно-рухового апарату. 

81. Дихальні вправи, їх роль при захворюванні органів дихання. 

82. Коригувальні вправи при сколіозі. 

83. Масаж. Види масажу. Класифікація прийомів класичного масажу за 

методикою Вербова. 

84. Дія масажу на органи й системи. 

85. Особливості масажу на різних частинах тіла. 

86. Визначення поняття “реабілітація”. 

87. Організація, управління системою медичної та соціальної реабілітації в 

Україні. 

88. Основна мета реабілітації в медицині. 

89. Види реабілітації 

90. Етапи реабілітації. 

91. Роль активаційної терапії у відновленні здоров’я. 

92. Комплекси реабілітаційних заходів при різних захворюваннях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ 

ДО ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 

 

1. Пацієнт А., 36 років, звернувся до сімейнрго лікаря з діагнозом: хронічний 

гастрит з підвищеною секреторною функцією. 

Скаржиться на біль у надчеревній ділянці після вживання їжі, відрижку кислим, 

слабкість, зниження апетиту, дратівливість. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму. 

 

2. Пацієнт А., 36 років,  знаходиться на реабілітації на денному стаціонарі 

амбулаьлрії сімейного лікаря. 

Діагноз: гіпертонічна хвороба ІІ ст. 



Скаржиться на головний  біль, поганий сон, періодично ниючий біль в ділянці 

серця. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму. 

 

3. Пацієнт А., 40 років, звернувся до сімейнрго лікаря з діагнозом: хронічний 

гастрит зі зниженою секреторною функцією. 

Скаржиться на відчуття тяжкості в епігастральній ділянці, слабкість, зниження 

апетиту, дратівливість. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму. 

 

4. Пацієнт А., 40 років, знаходиться на иреабілітації в поліклінічному відділенні 

з діагнозом: хронічний бронхіт. 

Скаржиться на кашель з гнійно – слизистим мокротинням, слабкість. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму. 

 

5. Пацієнт А., 50 років, знаходиться у відділенні торокальної хірургії, 

прооперований з приводу абсцесу нижньої частки правої легені, 5 –й день 

після операції. 

Визначте: 

 в якому лікувальному періоді зщнаходиться пацієнт; 

 яке завдання реабілітаційних заходів в цьому періоді; 

 на який день після операції можна дозволити пацієнтові ходити. 

 

6. Пацієнт А., 70 років, звернувся до амбулаторії сімейного лікаря з проханням 

назначити йому в домашніх умовах під наглядом сімейної медичної сестри. 

Діагноз: перелом великлгомілкової кістки зліва, фіксаційна конирактура лівого 

колінного суглоба. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму. 

 

7. Пацієнт А., 6 років. Діагноз: нічний енурез. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму 

 

8. Пацієнтка А., 26 років. Діагноз: хронічний аднексит у стадії нестійкої ремісії, 

вторинна бесплідність. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму. 
 


