Вимоги до складання іспиту
магістрами денної форми навчання ф-ту фізичної терапії та ерготерапії
за спеціальністю «фізична терапія, ерготерапія»
Рік підготовки 5-й
Семестр Х
Модуль 1 – 100 балів (іспит)
Тема 1. „ Фізична реабілітація при спортивному травматизмі”






володіння лексичним матеріалом з теми – 2 бали
виконання письмового перекладу тексту С – 1 бал
написання анотації тексту В – 1 бал
виконання вправ на практичне володіння лекс. матеріалом з теми– 1 бал
усне висловлювання з теми (на основі навч. тексту А )–– 3 бали
Тема 2. „Церебральний параліч ”.







володіння лексичним матеріалом з теми– 2 бали
виконання письмового перекладу тексту С– 1 бал
написання анотації тексту В –– 1 бал
виконання вправ на практичне володіння лекс. матеріалом з теми– 1 бал
усне висловлювання з теми (на основі навч. тексту А ) – 3 бали
Тема 3. „Фізична терапія у педіатрії”







володіння лексичним матеріалом з теми – 2 бали
виконання письмового перекладу тексту С– 1 бал
написання анотації тексту В – 1 бал
виконання вправ на практичне володіння лекс. матеріалом з теми – 1 бал
усне висловлювання з теми (на основі навч. тексту А) – 3 бали
Тема 4. „ Психологічні проблеми при фізичній реабілітації”.







володіння лексичним матеріалом з теми – 2 бали
виконання письмового перекладу тексту С – 1 бал
написання анотації тексту В – 1 бал
виконання вправ на практичне володіння лекс. матеріалом з теми – 1 бал
усне висловлювання з теми (на основі навч. тексту А ) – 3 балів
Тема 5. „ Спортивна наука в Україні”.







володіння лексичним матеріалом з теми – 2 бали
виконання письмового перекладу тексту С – 1 бал
написання анотації тексту В – 1 бал
виконання вправ на практичне володіння лекс. матеріалом з теми – 1 бал
Cамостійні висловлювання з теми наук. дослідження (магістерська робота) – 6 балів

 Підсумкова контрольна модульна робота – 7 балів

Отримання допуску до складання іспиту
1. Поточне тестування лексичного матеріалу, монологічного і діалогічного мовлення,
перевірка виконання письмових завдань (написання анотацій, обґрунтування
магістерської роботи), читання з тем програми (42 бали).
2. Підсумковий тест (8 балів).
* допуск до іспиту – мінімальна кількість балів: 18 балів
Екзаменаційні вимоги:
1. Прочитати та перекласти у письмовій формі за допомогою словника оригінальний текст
з фаху. Обсяг тексту – 1500 друк. знаків. Час виконання – 45 хвилин (20 балів).
2. Скласти анотацію прочитаної статті. Обсяг анотації – 500 друк. знаків. Час виконання –
25 хвилин (10 балів).
3. Зробити повідомлення з теми наукового дослідження магістранта та тематики програми
курсу (20 балів).
Кількість балів для складання іспиту становить суму балів за модуль 1 (50 балів) та іспит (50
балів)
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