
Опис навчальної дисципліни 

1.3. Лікувальна фізична культура 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

третій. 

Обсяг дисципліни: 

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

24, практичні – 24. 

Лектори: 

к. мед. н., доц. Матрошилін О.Г. 

Результати навчання: 

знати - причини виникнення, механізм розвитку, клінічні прояви, ускладнення та засоби 

профілактики найпоширеніших захворювань, травматичних ушкоджень та інших уражень 

організму людини; 

− основні принципи, періоди, форми і методи, покази та протипокази застосування 

лікувальних фізичних вправ при різних нозологічних формах захворювання та травмах. 
 вміти: - вміти формулювати проблему яка розглядається; 

- вміти визначити мету і завдання дослідження; 

- вміти відбирати попередні знання які необхідні для планування і виконання 

спостережень та інтерпретації його результатів. 

- вміти формулювати проблему, яка розглядається; 

- вміти визначити мету і завдання дослідження; 

- вміти відбирати попередні знання, які необхідні для планування і виконання 

спостережень та інтерпретації його результатів. 

- вміти провести самостійно з хворими заняття з лікувальної гімнастики враховуючи 

нозологічну форму захворювання і руховий режим; 

- провести опитування хворого для визначення показів та проти показів до призначення 

занять ЛФК при гіпертонічній хворобі; 

- провести оцінку  фізичного розвитку хворого по даних антропометрії та соматоскопії; 

- визначити завдання ЛФК, обґрунтувати вибір засобів і форм ЛФК при бронхіальній 

астмі. 

- провести і оцінити результати функціональних проб із дозованим фізичним 

навантаженням хворому гіпертонічною хворобою. 

- скласти схему занять і комплексів спеціальних фізичних вправ з лікувальної гімнастики, 

провести індивідуальне та малогрупове заняття з лікувальної гімнастики при різних 

нозологічних формах в залежності від рухового режиму. 

- написати  схему призначення з лікувальної гімнастики. 

- вміти навчити хворого методам самоконтролю за фізичним навантаження  на заняттях 

ЛФК . 

- провести клініко-фізіологічне обґрунтування застосування різних форм ЛФК при 

захворюваннях сечо-видільної, нервової системи, опорно-рухового апарату, травмах та 

хірургічних захворюваннях; 

- визначити  покази та проти покази до занять ЛФК хворому після перенесеного інсульту в 

післялікарняному періоді; 

- визначити завдання ЛФК, обґрунтувати вибір засобів і форм ЛФК в післяпологовому 

періоді;  

- скласти схему занять і комплекс спеціальних вправ з лікувальної гімнастики при 

остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта; 

- володіти методами визначення ступені плоскостопості; 

- вміти навчити хворого методами самоконтролю на заняттях ЛФК. 

 



Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– Анатомія людини; 

– Фізіологія людини; 

– Функціональна діагностика; 

– Валеологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Загальні основи лікувальної фізичної культури. 

Лікувальна фізкультура при захворюваннях органів дихання. 

Лікувальна фізкультура при захворюваннях серцево-судинної системи. 

Лікувальна фізкультура при захворюваннях системи органів травлення та обміну речовин. 

Лікувальна фізкультура при захворюваннях сечовидільної системи. 

Лікувальна фізкультура при захворюваннях нервової системи. 

Лікувальна фізкультура при захворюваннях і травмах опорно-рухового апарату. 

Лікувальна фізична культура при хірургічних захворюваннях. 

Лікувальна фізкультура в акушерстві та гінекології. 

Рекомендована література: 

1. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура:Учебник. – М.:Медицина, 1999. – 304 с. 

2. Лечебная физкультура и врачебний контроль: Учебник / под ред.В.А.Епифанова, Г.Л. 

Апанасенко. –М.: Медицина, 1999. – 368с. 

3.Лікувальна фізкультура та спортивна медицина/Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов 

І.В./за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка.- К.:Здоров`я.-1995.-312 с. 

4. Мухін В.М. Фізична реабілітація.- К.Олімп.л-ра.-2000.-423 с. 

5. Соколовський В.С., Н.О. Романова, О.Г. Юшковська Лікувальна фізична культура: 

підручник.- Одеса Одес.держ.мед. ун-т, 2005.- 234 с. 

6. Шологон Р.П. Лікувальна фізкультура при сечокамяній хворобі. – Дрогобич, Коло, 

2004. – 135с. 

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 третьому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

фізичної терапії, ерготерапії. 
 

 


