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І. ВСТУП 

 

Додаткове вступне випробування проводиться для вступників які 

вступають на базі диплому бакалавр, магістр, отриманого за іншою 

спеціальністю з метою визначення рівня володіння базовими знаннями з 

фізичної терапії, ерготерапії для навчання за обраною спеціальністю.  

Вступне випробування проводиться у формі співбесіди. 

Вступники, які склали співбесіду (див. розділ ІІІ «Критерії оцінювання») 

допускаються до здачі основних екзаменів (фахового, з іноземної мови та 

співбесіди). Вступники, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр 

зі спеціальності фізична терапія, ерготерапія, не повинні здавати додаткове 

вступне випробування і автоматично допускаються до здачі основних 

екзаменів. 

Поданий наприкінці програми список джерел для підготовки до 

випробування носить рекомендований характер і не виключає власних 

ініціатив вступників у їх доборі та використанні. 

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Що таке фізична терапія ? 

2. Що таке ерготерапія? 

3. Сфери діяльності фізичного терапевта та ерготерапевта. 

4. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності 

та здоров’я (МКФ). 

5. Медична модель інвалідності. 

6. Соціальна модель інвалідності. 

7. Основні складові діяльності фізичного терапевта, ерготерапевта. 

8. Що включає реабілітаційне обстеження? 

9. Клінічні інструменти/тести, які визначають порушення на рівні 

структури (МКФ) 

10. Клінічні інструменти/тести, які визначають порушення функції ходьби 

11. Клінічні інструменти/тести, які визначають ризик падіння 

12.  Клінічні інструменти/тести, які визначають когнітивні порушення 

13.  Клінічні інструменти/тести, які визначають функціональну діяльність 

пацієнта 

14. Реабілітаційний прогноз. 

15.  Планування реабілітаційного втручання (довготермінові і 

короткотермінові цілі). 

16.  Постановка цілей у SMART форматі. 

17.  Компетенції фізичного терапевта. 

18.  Компетенції ерготерапевта. 

19.  Реабілітаційні команди, їх види. 

20.  Порівняльна характеристика реабілітаційних команд. 

 

 



 

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінка результатів складання співбесіди здійснюється за 100-бальною 

системою оцінки знань. Мінімальна позитивна оцінка додаткового 

випробування складає 60 балів. Особи, які набрали менше ніж 60 балів, 

позбавляються права брати участь у подальших вступних випробуваннях та 

участі у конкурсі на вступ на магістерську програму фізична терапія, 

ерготерапія.  

 

Критерії оцінки знань при складанні вступної співбесіди в 

магістратуру: 

1. На оцінку «відмінно» (90-100)/склав – вступник отримує, виявивши такі 

ґрунтовні знання. Відповідь повна та послідовна. 

2. Оцінка «добре» (70 - 89)/склав – вступник отримує, виявивши такі добрі 

знання та вміння. При цьому відповідь досить повна, логічна, з 

елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в 

неосновних питаннях, недостатня чіткість у визначенні понять. 

3. Оцінка «задовільно» (60 - 69)/склав – вступник отримує, виявивши такі 

знання та вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але 

відповідь неповна, неглибока, містить неточності, робить помилки при 

формулюванні понять, відчуває труднощі, застосовуючи знання при 

наведенні прикладів. 

4. Оцінка «незадовільно» (менше 60)/не склав – вступник отримує, 

виявивши слабкі знання та вміння: не володіє базовими знаннями, 

допускає суттєві помилки при висвітленні понять, на додаткові питання 

відповідає не по суті. 
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