
Теми лекційних занять з дисципліни «Фізична реабілітація та ерготерапія. Спортивна 

медицина та психологія спорту» для студентів ІV-го курсу МПС факультету 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

1 

Сучасні уявлення про спортивну медицину і фізичну реабілітацію. Медичний 

контроль в процесі занять фізичними вправами. Методика комплексного 

лікарського обстеження. Визначення та оцінка фізичного розвитку. 

2 

2 

Дослідження та оцінка функціонального стану організму за допомогою 

функціональних проб. Визначення та оцінка фізичної працездатності, аеробної 

продуктивності та толерантності до фізичних навантажень. 

1 

3 

Передпатологічні і патологічні стани, захворювання та ушкодження, які 

виникають при нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом. 

Проблеми допінгу в спорті. 

1 

4 Загальні основи фізичної реабілітації. Лікувальна фізкультура в системі ФР.  1 

5 Загальні основи ерготерапії 1 

6 Психодіагностика в спорті 2 

  Всього 10 

 

Теми практичних занять з дисципліни «Фізична реабілітація та ерготерапія. Спортивна 

медицина та психологія спорту» для студентів ІV-го курсу МПС факультету 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

1 

Сучасні уявлення про спортивну медицину і фізичну реабілітацію. Медичний 

контроль в процесі занять фізичними вправами. Методика комплексного 

лікарського обстеження. Визначення та оцінка фізичного розвитку. 

3 

2 
Дослідження та оцінка функціонального стану організму за допомогою 

функціональних проб.  
3 

3 
Визначення та оцінка фізичної працездатності, аеробної продуктивності та 

толерантності до фізичних навантажень.  
3 

4 

Передпатологічні і патологічні стани, захворювання та ушкодження, які 

виникають при нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом. 

Проблеми допінгу в спорті. 

3 

5 
Основні засоби, що використовуються у цілях оптимізації процесів відновлення 

та підвищення фізичної працездатності спортсменів 
3 

6 Загальні основи фізичної реабілітації. Лікувальна фізкультура в системі ФР. 3 

7 Загальні основи ерготерапії 3 

8 
Етапи ерготерапевтичного втручання. Інструменти ерготерапії. Теоретичні 

основи та моделі ерготерапії 
3 

9 

Етичний кодекс ерготерапевта. Функціональні обов’язки членів 

мудьтидисциплінарної бригади. Ергономіка у ерготерапії Використання 

ерготерапії в реабілітації пацієнтів похилого віку   

2 

10 Психодіагностика в спорті 2 

 Діференційований залік 2 

  Всього 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрою 

д.мед.н., професор О.Є. Дорофєєва 



Теми лекційних занять з дисципліни «Фізична реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія» для студентів ІV-го курсу МПС факультету 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

1 
Загальні основи фізичної реабілітації. Фізична реабілітація в 

клініці внутрішніх  хвороб 
2 

2 Фізична реабілітація хворих кардіологічного профілю. 1 

3 Фізична реабілітація хворих  пульмонологічного профілю. 1 

4 Фізична реабілітація хворих неврологічного профілю. 1 

5 Фізична реабілітація в хірургії, травматології та ортопедії 1 

6 
Фізична реабілітація в педіатрії. Фізична реабілітація в 

акушерсько-гінекологічній практиці 
2 

7 Загальні основи фізіотерапії 1 

8 Загальні основи курортології 1 

  Всього 10 
 

 

 

 

Теми практичних занять з дисципліни «Фізична реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія» для студентів ІV-го курсу МПС факультету 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

1 
Загальні основи фізичної реабілітації. Фізична реабілітація в 

клініці внутрішніх  хвороб 
4 

2 Фізична реабілітація хворих кардіологічного профілю. 4 

3 Фізична реабілітація хворих  пульмонологічного профілю. 4 

4 Фізична реабілітація хворих неврологічного профілю. 4 

5 Фізична реабілітація в хірургії, травматології та ортопедії 4 

6 
Фізична реабілітація в педіатрії. Фізична реабілітація в 

акушерсько-гінекологічній практиці 
1 

7 Загальні основи фізіотерапії 1 

8 Загальні основи курортології 2 

 Диф залік 2 

  Всього 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрою 

д.мед.н., професор О.Є. Дорофєєва 


