
1.6. Основи медичної та соціальної реабілітації 

Тип дисципліни: 

нормативна 

Семестр: 

перший 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 30, практичні–30. 

Лектори: 

к. пед. н., доцент Іваніків Н. М. 

Результати навчання: 

- знати суть поняття "реабілітація"; 

- знати загальні питання реабілітації; 

- знати завдання, мету і принципи реабілітації, види, періоди  і етапи реабілітації; 

- уміти складати схему побудови заняття лікувальної гімнастики; 

- уміти застосовувати різні форми лікувальної фізичної культури на етапах реабілітації; 

- уміти визначити засоби фізичної реабілітації на етапах лікування.  

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

- фізіологія; 

- анатомія людини; 

- вступ у фізичну реабілітацію; 

- основи здорового способу життя; 

- загальна гігієна та гігієна фізичних вправ; 

Зміст навчальної дисципліни: 

Реабілітація, її види, завдання та організація управління системою реабілітації. 

Реабілітаційні установи, їх види, структура, завдання. 

Реабілітація інвалідів в Україні, установи, що її реалізують. 

Хворий – як об'єкт медико-соціальної реабілітації: критерії відбору, принципи, періоди 

реабілітації. 

Засоби медичної реабілітації, їх види, зміст, завдання, правила застосування. 

Психологічна реабілітація. 

Засоби фізичної  реабілітації: фізіотерапія. 

Засоби фізичної реабілітації: бальнеотерапія, теплолікування.   

Застосування фізичних чинників для загартування. Кліматолікування. 

Лікувальна фізкультура як наука, та її місце в лікуванні та реабілітації хворих. 

Основи лікувальної фізичної культури.  

Масаж. Види масажу. 

Мануальна терапія. Механотерапія. 

Рекомендована література: 

1. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура: учебное пособие / В. А. Епифанов. – М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2006. – 568 с. 

2. Клапчук В. В. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / В. В. Клапчук, Г. В. Дзяк. – К.: 

Здоров’я, 1995. – 312 с. 

3. Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. - К.: Олімпійська література, 2009. - 488 с. 

4. Порада А.М. Основи фізичної реабілітації: навч. посібник/ А.М. Порада, О.В. Солодовник, 

Н.Є. Прокопчук. – 2-е вид. – К.: Медицина, 2008. −248с.  

5. Соколовський В. С. Лікувальна фізична реабілітація / В. С. Соколовський, Н. О. Романова, О. 

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

6. Язловецький B.C., Верич Г.Е., Мухін В.М. Основи фізичної реабілітації. Навчально-

методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальних 

закладів. - Кіровоград, 2004. 

Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 



Методи і критерії оцінювання: 

- поточний контроль: усне опитування, виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 

- підсумковий контроль: залік у третьому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

Фізичної терапії, ерготерапії. 


