
Опис навчальної дисципліни 

 

1.2. Інноваційні реабілітаційні технології 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 16,  

практичні – 32. 

Лектори:  

викладач Рогаля Ю.Л. 

Результати навчання:  

– володіти необхідним обсягом знань про сучасні технології, спрямовані на підвищення 

ефективності реабілітації у комплексному відновленні здоров’я людини, порушеного 

патологічним процесом;   

– вміти проводити оцінку функціонального стану хворого з відхиленнями в стані здоров’я з 

метою подальшої розробки програми і маршруту реабілітації; 

– володіти сучасними реабілітаційними методиками при функціональних порушеннях з 

боку опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної і дихальної систем в дорослих 

і дітей;  

– вміти оцінювати ефективність реабілітації та формулювати рекомендації для занять в 

домашніх умовах. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– анатомія і фізіологія; 

– фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату; 

– фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів;  

– лікувально-реабілітаційний масаж; 

– фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи; 

– лікувально-реабілітаційний масаж; 

– соціальна реабілітація; 

– фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату; 

– фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Сучасні технології відновного лікування та реабілітації хворих на дитячий церебральний 

параліч: методи сенсорної корекції, райттерапія, нові високотехнологічні методи реабілітації 

при ДЦП (ботокс-терапія, юмейхо-терапія). Інноваційні технології корекції порушень 

постави і деформацій хребта. Кінезотерапія в медико-кондуктивній реабілітації 

неврологічних хворих з руховими порушеннями. Фізична реабілітація хворих після 

оперативних втручань на серці (аорто-коронарне шунтування). Сучасні програми фізичної 

реабілітації при захворюваннях нервової системи. 

Рекомендована література:  

1. Козявкін В.І. Метод Козявкіна — система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації: 

Посібник реабілітолога. – Львів: Видавництво “Дизайн-студія ”Палуга”, 2011. - 240с. 

2. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової 

системи: Навч. посібник. - К.:  Оімпійська література, 2006. – 196с. 

3. Современные методики физической реабилитации детей с нарушениями функций 

опоргно-двигательного аппарата / Под ред. Н. А. Гросс-М.: Сов.спорт, 2005. – 235.   

4. Соколовський В. С. Лікувальна фізична культура / В. С. Соколовський, Н. О. Романова, О. 

Г. Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 236 с. 



Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, перевірка практичних навичок, 

виконання групової самостійної роботи, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації.  


