
Опис навчальної дисципліни 

2.5. Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням) 

Тип дисципліни: 

нормативна 

Семестр: 

другий. 

Обсяг дисципліни: 

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

22, практичні – 20. 

Лектори: 

д. мед. н., проф. Флюнт І.С. 

Результати навчання: 

знати: особливості діагностики ушкоджень і захворювань системи опори та руху; 

- знання та  розуміння предметної області, розуміння професійної діяльності; 

- навичок міжособистісної взаємодії;  

- здатність працювати в команді;  

- - володіння навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

- шукати, обробляти та аналізувати професійно-педагогічної інформації з різних джерел;  

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

вміти: складати схеми лікування і реабілітації постраждалих з переломами і їх 

ускладненнями; 

- надавати невідкладну медичну допомогу постраждалим з пошкодженнями системи 

опори та руху на догоспітальному етапі; 

- демонструвати належний рівень володіння державною мовою для реалізації письмової та 

усної комунікації в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати 

результати своїх досліджень державною мовою; застосовувати знання про норми сучасної 

української мови при складанні текстів різних видів документів; володіти основами 

культури усного та писемного мовлення, термінологією, професіоналізмами майбутнього 

фаху;  дотримуватися етики ділового спілкування;  

- 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;  

- 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);   

- реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії відповідно до наявних 

ресурсів і оточення;  

-  здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та 

активності;  

- здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та 

асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності;    

- застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності;   

- безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних 

заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби 

реабілітації для пересування та самообслуговування;  

- 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: 

– Анатомія людини; 

– Фізіологія людини; 

- Функціональної анатомії людини; 

- Вступ у фізичну терапію та ерготерапію; 

-Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я; 

- Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Визначення про травматологію та ортопедію як дисципліну. Історія розвитку та сучасні 

досягнення вітчизняної травматології та ортопедії. 

Ушкодження зв'язок та сухожиль. 

Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих. 

Політравма, травматична хвороба. 

Транспортна іммобілізація. 

Методи лікування хворих з пошкодженнями системи опору та руху. 

Відкриті переломи. 

Травматичний остеомієліт. 

Загальні принципи ампутацій та екзартикуляцій кінцівок. 

Реабілітація та протезування хворих з  інвалідністю з дефектами кінцівок. 

Рекомендована література: 

1. Бабич Б. К. Травматические вывихи и переломы. – К.: Здоровье.–1968. 

2. Маркс В. С. Ортопедическая диагностика. – Минск.– 1978. 

3. Олекса А. П. Ортопедія. – Тернополь ТДМУ «Укрмедкнига» – 2006. 

4. Скляренко Е. Г. Травматологія та ортопедія. – Київ. – «Здоров’я». – 2005. 

5. Трубников В. Ф. Травматология и ортопедия. – К.: Вища школа.– 1986. 

6. Юмашев Г. С. Травматология и ортопедия. М.: Медицина.– 1983. 

7. Бур'янов О.А., Голка Г.Г., Климовицький В.Г.,Лоскутов О.Є. Травматологія. Ортопедія. 

Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.– 

Вінниця. ПП «Нова книга». 2014 

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 другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

фізичної терапії, ерготерапії. 

 


