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1.1. Вступ у фізичну реабілітацію 

Тип дисципліни: 

нормативна 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години: лекції - 32, 

практичні - 16. 

Лектор:  

викладач Зорик М.М. 

Результати навчання: 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

– загальні поняття про фізичну реабілітацію, основні терміни, пов’язані зі сферою його 

професійної діяльності; 

– основи професійних вимог, стандартів і етичних норм; 

– основні принципи відносин фахівця з клієнтом; 

– принципи ведення медичної документації; 

– основні правила спілкування з пацієнтом; 

– принципи правильного переміщення пацієнта; 

– принципи підбору технічних засобів допомоги для пересування; 

– основні вимоги до застосування пасивних і активних вправ із пацієнтом; 

– правила вимірювання та контролю за основними життєвими показниками пацієнта; 

– основні принципи інфекційного контролю; 

– правила надання першої медичної допомоги при нещасних випадках та екстренних 

станах; 

– основні вимоги до раціонального та лікувального харчування; 

– принципи адаптації навколишнього середовища до потреб неповносправних. 

вміти: 

а) загальна компетентність: 

– розуміти проблему, яка розглядається, вміти визначати завдання для її вирішення; 

– вміти працювати з літературою з проблеми; 

– вміти поєднувати теорію з практикою.  

 б) компетентність, що відповідає предмету: 

– вміти  визначати основні завдання, форми і засоби фізичної реабілітації; 

– володіти галузевою термінологією; 

– творчо використовувати отримані теоретичні знання та практичні уміння в процесі 

навчання; 

– вирішувати проблемні завдання у галузі здоров’я людини; 

– уміти визначати проблеми галузі фізичної реабілітації. 

Спосіб навчання: 

аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– анатомія людини 

– фізіологія 

– загальна теорія здоров'я 

– біохімія 

– гімнастика та методика її викладання 

– плавання та методика його викладання 

Зміст навчальної дисципліни: 

Реабілітація та її різновиди. Вимоги до регулювання стосунків у фізичній реабілітації. 

Переміщення пацієнта. Засоби та моделі пересування. Основи догляду за пацієнтом. 
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2002. – 294 с. 

9. Стандартні правила щодо урівняння можливостей інвалідів / Л. : Надія, 1998. – 48 с. 
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культуры  под ред. поф. С.Н. Попова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. 
Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи і критерії оцінювання 

– поточний контроль — усне (фронтальне) опитування на практичних заняттях, 

виконання самостійних робіт, тестовий контроль, співбесіда. 

– підсумковий контроль — залік у другому семестрі.  

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

 українська 

Кафедра: 

здоров'я людини та фізичної реабілітації 

 

 

 

 

 


