
Опис окремої одиниці освітньої програми 

(навчальної дисципліни, курсової роботи, практики) 

 

Вступ у фізичну терапію, ерготерапію 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

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

практичні – 16. 

Лектори:  

к.пед.н., доц. Грибок Н.М. 

Результати навчання:  

– знання загальних понять про реабілітацію, фізичну терапію, ерготерапію, основних 

термінів, пов’язаних зі сферою професійної діяльності фізичного терапевта та 

ерготерапевта;  

– основ законодавства України про реабілітацію, поняття системи реабілітації в Україні, 

поняття про мультидисциплінарну команду в реабілітаційному процесі, суб’єктів та 

фахівців системи реабілітації;  

– видів, періодів та засобів реабілітації;  

– Міжнародної класифікації хвороб (МКХ), Міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ), Міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дітей та підлітків (МКФ-ДП);  

– кваліфікаційних характеристик професій фізичного терапевта та ерготерапевта;  

– основ професійних вимог, стандартів і етичних норм;  

– основних принципів відносин фахівця з клієнтом; принципів ведення медичної 

документації; основних правил спілкування з пацієнтом;  

– проходження процесу реабілітації, поняття про індивідуальну програму реабілітації, 

медико-соціальну експертизу, кейс-менеджмент в реабілітації;  

– особливостей абілітації та реабілітації окремих категорій осіб;  

– обліку інформації та фінансування реабілітації; 

–  принципів адаптації навколишнього середовища до потреб неповносправних. 

– володіти галузевою термінологією;  

– творчо використовувати отримані теоретичні знання та практичні уміння в процесі 

навчання;  

– вирішувати проблемні завдання у галузі фізичної терапії, ерготерапії;  

– уміти визначати проблеми у галузі фізичної реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії.  

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни ”Вступ у фізичну терапію, 

ерготерапію” є набуті в закладах загальної середньої освіти знання, уміння та навички з 

програмових розділів медико-біологічних дисциплін. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Загальні поняття про реабілітацію, фізичну терапію та ерготерапію. Законодавство 

України про реабілітацію. Система реабілітації в Україні. Сфера діяльності фізичного 

терапевта. Професійні завдання та обов’язки фізичного терапевта та ерготерапевта. 

Впровадження міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров'я в українську реабілітацію. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я дітей та підлітків. Види, періоди реабілітації. Проходження 

процесу реабілітації. Реабілітація при різних рівнях надання медичної допомоги. 



Регулювання стосунків фахівець-клієнт. Конфіденційність. Спілкування з пацієнтом. 

Ведення записів. Адаптація навколишнього середовища до потреб неповносправних. 

Особливості реабілітації окремих категорій осіб. Облік інформації та фінансування 

реабілітації. 

Рекомендована література:  

1. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навчальний посібник / А. С. Вовканич. 

– Львів : ЛДУФК, 2013. – 184 с. 

2. Бармашина Л. Формування середовища життєдіяльності для маломобільних груп 

населення / Л. Бармашина. – К. : Союз-Реклама, 2000. – 89 с. 

3. Окамото Г. Основи фізичної реабілітації / Г. Окамото. – Л. : Галицька видавнича 

спілка, 2002. – 294 с. 

4. Стандартні правила щодо урівняння можливостей інвалідів / Л. : Надія, 1998. – 48 с. 

5. Грибок Н. М. Вступ у фізичну реабілітація : тексти лекцій  / Н.М. Грибок., М.М. Зорик. 

– Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. – 2018. – 136 с. 

6. Грибок Н.М. Вступ у фізичну реабілітацію: методичні  матеріали  до  практичних  

занять  / Н.М. Грибок, М.М. Зорик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 38 

с. 
Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації.  


