
Опис навчальної дисципліни 

 

2.9. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи. 

Тип дисципліни:  

нормативна  

Семестр:  

сьомий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години: лекції – 

12, практичні – 12. 

Лектори:  

д. мед. н., проф. Флюнт І.С. 

Результати навчання:  

– знати поняття: Анастезія, гіперстезія, парастезія, параліч, арефлексія, 

парез, параплєгія, гєміплєгія, плєксіт, невралгія, неврит, каузальгія, 

поліневрити, інсульт, люмбалгія, афазія, атаксія, сінкинезія, мієліт, 

тетраплегія; 

– знати основні види порушення чутливості і рухової функції; 

– мати уявлення про вегетативно-трофічні порушення при 

захворюваннях і травмах нервової системи. 

 

– вміти формулювати проблему, яка розглядається; 

– вміти визначити мету і завдання, щодо поставленої проблеми; 

– вміти будувати одну або декілька робочих гіпотез дослідження з певної 

теми; 

– вміти вибрати попередні заняття, які необхідні для планування і 

виконання спостережень та інтерпретації його результатів; 

– вміти охарактеризувати порушення вищих кіркових функцій і види 

психічних розладів. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– Анатомія людини; 

– Фізіологія людини; 

– Функціональна діагностика; 

– Валеологія; 

–  Основи медичних знань. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Рефлекторно-рухова функція нервової системи та види її порушення. 

Види реабілітаційних заходів в реабілітації хворих з захворюваннями 

нервової системи. Захворювання та травми периферичної нервової системи. 

Захворювання та травми центральної нервової системи.  

 

 

 



Рекомендована література:  

1. Марченко О.К. Фізична реабвлвтація хворих із травмами і 

захворюваннями нервової системи: Навч.посібник – К.: Олімпійська 

література, 2006. - 196 с. 

2. Мухін В.М. Фізична реабілітація. К.: Олімпійська література, 2005. – 

436с. 

3. Реабилитация неврологических больных / А.С.Кадыков, Л.А.Чер-  

1. никова, Н.В.Шахпаронова. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 560 с. 

4. Физические методы в лечении и медицинской реабилитации больных и 

инвалидив / под.ред.профессора И.З.Самосюка. – К.: Здоров’я. 2004 – 

620с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, перевірка 

практичних навичок, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік у сьомому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації.  


