
Опис навчальної дисципліни 

 

1.4. Терапевтичні вправи 

Тип дисципліни: 

обов’язкова. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 26, 

практичні – 26 

Лектори:  

к.пед.н., доц. Грибок Н.М. 

Результати навчання:  

– здатність реалізовувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії відповідно 

до наявних ресурсів і оточення; 

– застосовувати терапевтичні вправи для ліквідації або компенсації рухових порушень та 

активності; 

– застосовувати терапевтичні вправи для ліквідації або компенсації функціональних та 

асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності; 

– 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; 

– безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних 

заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби 

реабілітації для пересування та самообслуговування; 

– 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; 

–  проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп; 

– оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, 

використовуючи відповідний інструментарій, та, за потреби, модифіковувати поточну 

діяльність; 

– оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за 

допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й 

застосовувати досвід колег; 

– володіти сукупністю компетенцій з питань безпеки життєдіяльності для вирішення 

професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я 

персоналу в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій; 

– аналізувати педагогічні системи минулого і сучасності та екстраполювати цей досвід на 

власну діяльність; знати мету, завдання, закономірності, принципи, зміст, організаційні 

форми й засоби навчання і виховання. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– вступ у фізичну терапію та ерготерапію,  

– Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я,  

– Основи медичної та соціальної реабілітації,  

– Функціональна анатомія людини. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Загальні основи лікувальної фізичної культури. ЛФК як засіб фізичної реабілітації. 

Лікувальна фізкультура при захворюваннях органів дихання. Лікувальна фізкультура при 

захворюваннях серцево-судинної системи. Лікувальна фізкультура при ішемічній хворобі 



та набутих вадах серця, недостатності кровообігу. 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 ураженнях спинного мозку, черепно-

мозкових травмах, парезах та паралічах. Лікувальна фізкультура при захворюваннях і 

травмах опорно-рухового апарату. Лікувальна фізкультура при ушкодженнях хребта та 

захворюваннях суглобів. 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. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей / 

под ред. проф. А. Ф. Каптелина. – М.: Медицина, 1995. – 400 с. 

4. 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. 

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

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

спілка, 2002. – 294 с. 

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

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

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

2004. – 135с. 

9. Kisner, Carolyn, 2002. Therapeutic exercise: foundations and techniques / Carolyn Kisner, 

Lynn Allen Colby; illustrations by Jerry L. Kisner.—4th ed. 

10. Elizabeth Bryan, 2018. Тhe Comprehensive Manual of Therapeutic Exercises : Orthopedic 

and General Conditions. 

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 другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

кафедра фізичної терапії, ерготерапії. 


