
Опис навчальної дисципліни 

 

2.1. Вступ у фізичну терапію, ерготерапію 

Тип дисципліни: 

обов’язкова. 

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні – 14. 

Лектори:  

к.пед.н., доц. Грибок Н.М. 

Результати навчання:  

– застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та 

психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії, виявляти взаємозв’язки різних 

елементів; 

– надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в 

організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя; 

– застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та 

порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію; 

– трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я 

дітей і підлітків (МКФ ДП); 

– демонструвати здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за узгодженням із 

пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної команди 

згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики; 

– реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії відповідно до наявних 

ресурсів і оточення; 

– застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності; 

– обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення 

до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність; 

– вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за 

віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю,  психологічними та 

когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді; 

– оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, 

використовуючи відповідний інструментарій, та, за потреби, модифіковувати поточну 

діяльність.  

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни ”Вступ у фізичну терапію, 

ерготерапію” є набуті під час навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Молодший 

спеціаліст» 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. Етичний кодекс ерготерапевта. 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. Спілкування з пацієнтом. Ведення записів. Адаптація 

навколишнього середовища до потреб неповносправних. Особливості реабілітації 

окремих категорій осіб. Облік інформації та фінансування реабілітації. 

Рекомендована література:  

1. Белая книга Физической и реабилитационной медицины в Европе. 2-е изд-е (2018 г.). –  

М.: Журнал "Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация", 

2019. – 182 с. 

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

– Львів : ЛДУФК, 2013. – 184 с. 

3. Бармашина Л. Формування середовища життєдіяльності для маломобільних груп 

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

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

спілка, 2002. – 294 с. 

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

6. 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. 

7. 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, виконання самостійної 

письмової роботи, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії. 


