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1. Анотація курсу: 

Семестр(и): I 

Обсяг модуля: загальна кількість – 90 годин; з них лекції – 14 годин; практичні 

заняття – 26 годин; самостійна робота – 50 годин; кількість кредитів ECTS – 3. 

 

Мета курсу – набуття базових знань з розуміння фізичної реабілітації, цілей, 

завдань, методів і сфер діяльності, особливостей роботи. 

 

Результати навчання: 

знати:  

 права та обов'язки фізичного реабілітолога; 

 кваліфікаційну характеристику та етичний кодекс; 

 цілі, завдання, методи, особливості фізичної реабілітації; 

 сфери діяльності фізичного реабілітолога; 

 групи пацієнтів, їх особливості. 

вміти:  

 підбирати та використовувати фахову літературу; 

 підбирати допоміжні засоби пересування; 

 переміщувати та транспортувати людей з особливими потребами різними 

способами; 

 розрізняти групи пацієнтів за їх потребами. 

здатен продемонструвати: 

 знання професійного дискурсу, термінології свого фаху, джерел поповнення 

лексики української та іноземної мови; 

 уміння роботи із сучасною комп’ютерною технікою; знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел; 

 готовність до освоєння нового матеріалу та уміння оцінювати себе критично;  

 поглиблення базових знань з допомогою самоосвіти;  

 уміння представити і оцінити власний досвід та аналізувати й застосовувати 

досвід колег;  

 здатність обміну досвідом з іншими спеціалістами. 

володіти навичками: 

 складати різні види документів, у тому числі іноземною мовою; 

 аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є 

необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних 

рішень; 

 здійснювати  комунікаційну взаємодію за допомогою соціальних мереж;  

 систематизувати прийоми створення, збереження, накопичення та 

інтерпретації даних з використанням інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

 оцінити  рівень здоров’я (фізичного, психологічного, соціального);  



 надання рекомендацій щодо профілактики та збереження власного здоров’я. 

Самостійно вирішувати: 

 проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення; 

 стратегію професійної діяльності. 

 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити): 

Пререквізити. Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні 

дисципліни: «Анатомія людини», «Фізіологія людини».  

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

даного курсу: «Фізіологія рухової активності», «Пропедевтика внутрішньої 

медицини», «Основи фізичної реабілітації та спортивної медицини», «Деонтологія в 

реабілітації», «Практика з фізичної реабілітації в кардіології та пульмонології», 

«Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату», «Долікарська 

медична допомога», «Основи лікувального масажу», «Спортивна травматологія».  

 

Зміст дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Визначення поняття фізичної реабілітації та ерготерапії. 

Тема 1. Вступ до фізичної реабілітації. Історія розвитку фізичної реабілітації в 

Україні та Світі. Основні етапи розвитку. Зміст поняття «фізична реабілітація». 

Мета, завдання фізичної реабілітації. Роль та функції реабілітолога. Сфери 

діяльності. Групи пацієнтів. Етапи у праці реабілітолога. Фізична реабілітація на 

Заході та в Україні. Принципи фізичної реабілітації. 

Тема 2. Кваліфікаційна характеристика фахівця фізичної реабілітації. Головне 

завдання реабілітолога. Необхідні знання спеціаліста з фізичної реабілітації. 

Службові обов’язки фахівця фізичної реабілітації. Права фахівця з фізичної 

реабілітації. Етичний кодекс спеціальності фізична реабілітація. 

Тема 3. Вступ до ерготерапії. Поняття ерготерапії. Зміст сфери діяльності 

ерготерапевта. 

Тема 4. Основний засіб фізичної терапії – ЛФК. Різниця між традиційним 

розумінням і застосуванням ЛФК та фізичної реабілітації. Мета, завдання, засоби 

ЛФК. Сфери використання ЛФК та фізичної реабілітації. Рівень освіти й 

кваліфікація з ЛФК та фізичної реабілітації. Підхід до пацієнта, визначення його 

проблем у ЛФК та фізичній реабілітації. Методика занять ЛФК та реабілітаційного 

втручання (зміст, форми занять, місто, тривалість). Фізіологічний механізм 

лікувальної дії фізичних вправ. 

Тема 5. Техніка та методи переміщень неповносправних осіб. Правила 

переміщень. Види переміщень, їхні особливості. Медичні застереження до 

переміщень. Основні правила, які треба враховувати при переміщеннях і 

транспортуваннях. Техніка переміщень. 

Тема 6. Сфери діяльності фізичного реабілітолога. Мова реабілітолога. 

Конфіденційність. Типи навчальної діяльності, їх характеристика. Типи вмінь, 

необхідних для практичної діяльності. Сфери діяльності фізичного реабілітолога. 

Вплив ярликів та побутової мови на пацієнтів. Володіння медичною термінологією. 

Збереження конфіденційності, випадки винятків. 

Тема 7. Взаємовідносини лікаря-реабілітолога та пацієнта. Проблеми, з якими 

стикаються пацієнти. Умови, в яких збереження здоров’я стає проблематичним. 

Категорії втрат, які переживають пацієнти. Додаткові втрати, пов’язані з 



перебуванням у лікарні. Страхи, які спричиняють уявлення, що недієздатність є 

ознакою неповноцінності. Джерела підтримки та допомоги. 

  
Види навчальних занять: лекції, практичні заняття, консультації. 

Форми навчання: денна. 

Методи навчання: словесний метод, наочний метод,  вивчення та аналіз 

прикладного матеріалу, аналіз та синтез інформації, поєднання логічного та 

історичного аналізу,  функціонально-структурного аналізу, порівняння та 

зіставлення.     

Методи контролю: усний, письмовий, тестовий. 

Форми підсумкового контролю: Диференційований залік (I семестр). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, питання для 

поточного контролю, тести, питання до диференційованого заліку. 

Мова навчання: українська.  

 

2. Оцінювання: 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів за поточний контроль за 

ПЗ 
ІНДЗ Бали 

ПЗ 1 ПЗ 2 ПЗ 3 ПЗ 4 ПЗ 5 ПЗ 6 ПЗ 7 
  

15 15 15 15 15 15 15 

5 200 ПЗ 8 ПЗ 9 ПЗ 10 ПЗ 11 ПЗ 12 ПЗ 13 

15 15 15 15 15 15 

 

3. Методичне забезпечення 

1. Рекомендована література. 

2. Мільтимедійний лекційний матеріал. 

 

4. Рекомендована література 

Основна: 

1. Герцик А.М. До питання тлумачення основних термінів галузі фізичної 

реабілітації / А.М. Герцик // Бюлетень Української Асоціації фахівців фізичної 

реабілітації. – 2009. –  № 1. – С. 1-3. 

2. Лікувальна   фізкультура   та   спортивна   медицина   /   за   ред.   В.В.   

Клапчука, Г.В. Дзяка. – К. : Здоровья,1995. – 312с. 

3. Лечебная физическая культура : справочник / под ред. проф. В.А. Епифанова.  – 

М. :Медицина, 2001. – 592 с. 

4. Лечебная физическая культура : учеб. / под ред. В.И. Дубровского. – 

М. : Медицина, 2004. – 608 с. 

5. Лечебная физическая культура : учебник для студентов ин-тов физ. культ. / под 

ред. проф. С.Н. Попова. – М. : ФиС, 1988. – 270 с. 

6. Лечебная физическая культура / под ред. М.Н. Васильевой. – М. : Медицина, 

1970. – 367 с. 

7. Окамото Г. Основи фізичної реабілітації / Гері Окамото :перекл. з англ. –Львів : 

Галицька видавнича спілка, 2002. – 294 с. 

8. Физическая реабилитация : учеб. / под ред. С.Н. Попова. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2005. – 468 с. 

 




