
Анотація навчальної дисципліни „Основи фізичної реабілітації” 

 

1 Назва дисципліни:  

 

„Основи фізичної реабілітації” 

2 Статус вибіркова  

3 Ступінь фахової 

передвищої освіти 

Фаховий молодший бакалавр 

 

4 Курс, семестр ІІІ курс, V семестр  

5 Обсяг кредитів, 

годин 

 2 кредити, 60 год. (з них: 19 год. лк, 30 год. практ).  

6 Підсумковий 

контроль 

Залік  

7 Циклова комісія, 

яка забезпечує 

викладання: 

циклова комісія   терапевтично-педіатричних  дисциплін  

 

8 Викладач: Гордійчук Любов Олександрівна, кваліфікаційна категорія 

вища 

9 Зміст дисципліни: 

 

Розділ 1. Вступ. Організація медико-соціальної реабілітації, 

основи реабілітації. Охорона праці у відділеннях реабілітації 

Тема 1. Етапи реабілітації. Обсяг і значення реабілітації для 

окремої особистості та суспільства. Види реабілітації 

Мультидисциплінарна команда. Функціональні обов’язки 

членів команди. Індивідуальний реабілітаційний план. 

Тема 2. Основи ЛФК. Форми і засоби ЛФК.. Організація 

роботи кабінету фізичної реабілітації, вимоги до кабінету, 

режими руху. Спеціальні методики ЛФК, особливості ЛФК 

при різних захворюваннях.  

Тема 3. Спеціальні методики ЛФК, особливості ЛФК при  

захворюваннях  опорно-рухового апарату та після травм 

Тема 4. Масаж. Види масажу. Вплив масажу на органи і 

системи. Значення масажу в реабілітації хворих 

Розділ 2 Електролікування 

Тема 5. Постійний гальванічний струм. Гальванізація. 

Лікарський електрофорез. Імпульсні струми низької частоти, 

низької напруги 

Тема 6. Електричний струм високої напруги і частоти. 

Електричне і магнітне поля. Лікування ультразвуком. 

Інгаляційна терапія. Аерозольтерапія 

Тема 7. Світлолікування.  Теплолікування. Водолікування. 

Грязелікування. Санаторно-курортне лікування 



 

10 Чому це цікаво / 

чому потрібно 

вивчати 

дисципліну? 

 

Реабілітація- це  відновлення функції, що використовує 

засоби і принципи фізичної терапії та ерготерапії внаслідок 

захворювань та ушкоджень, запобігання їх загостренням і 

ускладненням, для відновлення здоров'я і працездатності 

хворих та людей з інвалідністю. 

Головний засіб реабілітації— це фізичні вправи. їх основою є 

м'язова діяльність, біологічна роль якої має надзвичайно 

важливе значення у житті людини. Існує безпосередня 

залежність і тісні взаємозв'язки між м'язовою роботою і 

діяльністю внутрішніх органів, нормальним функціонуванням 

центральної нервової системи (ЦНС), які створилися й 

розвинулися в процесі еволюції. З огляду на це, зниження 

рухової активності (гіподинамія) призводить до порушень 

функціонального стану організму і виникнення хворобливих 

змін у серцево-судинній, дихальній, травній та інших 

системах. 

Головною особливістю, яка виділяє реабілітацію з усіх 

інших методів лікування, є свідома й активна участь хворого 

в процесі лікування фізичними вправами та іншими засобами 

реабілітації, а також його мотивація. Хворий, який знає, для 

чого потрібно застосовувати фізичні вправи, свідомо виконує 

призначені рухи, інколи зусиллям волі змушує себе 

перебороти прості лінощі чи неприємні відчуття, які можуть 

виникнути в процесі виконання вправ, особливо після 

операцій, травм, опіків.  

11 Компетентності: 

 

Загальні компетентності: Вміння бачити та виділяти 

прогресивні, революційні тенденції в медицині та науці, 

суспільному житті і у власному особистісному становленні; 

усвідомлення значення кінезіотерапії у житті та фізичній 

діяльності. 

Фахові компетентності: знати критерії оцінки та вміти 

правильно оцінити стан серцево-судинної, дихальної, м’язевої 

системи хворих, щоб правильно розробити індивідуальний   

реабілітаційний план та виконати поставлені смарт-цілі. Знати 

методики та вміти відпустити фіз. процедуру. Володіти 

методикою масажу. Вміти правильно скласти комплекс 

терапевтичних вправ для пацієнтів. 

12 Чому можна 

навчитися? 

Надання послуг процедур електролікування, 

парафінолікування, масажу лікувального, терапевтичних 

вправ та кінетотерапії, складання індивідуального 

реабілітаційного плану, постановка смартцілей, оцінка 

пацієнта за шкалами Ренкіна, Бартела, баланс Бергата ін 

13 Види навчальної 

діяльності: 

 фронтальна / індивідуальна / групова  

 



14 Форми організації 

навчання: 

 лекції / практичні заняття / консультації / дистанційна форма 

навчання та ін. 

 

15 Критерії 

оцінювання 

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах; активність при 

обговоренні питань; результати виконання і захисту 

практичних робіт, презентацій, експрес-контроль у формі 

тестів тощо. 

16 Система 

рейтингових балів 

Практичні заняття: Змістовність виконаних самостійно 

практичних робіт – 5 балів. 2.Змістовні відповіді - до 5 балів. 

3. Контроль самостійної роботи (презентація, інші види 

самостійної роботи) – до 5 балів (оцінюється змістовність, 

якість). 

 

 


