
Опис навчальної дисципліни  

 

Технічні засоби у фізичній реабілітації 

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 24, семінарські 

– 24, самостійна робота – 72. 

Лектор:  

к.н.фіз.вих, ст..викл. Герасименко О.С. 

Результати навчання:  

знати: 

- особливості використання технічних засобів у фізичній реабілітації; 

- різновиди та призначення технічних засобів; 

- покази та протипокази до застосування технічних засобів; 

- особливості використання технічних засобів із лікувальною чи профілактичною метою; 

- характеристику окремих засобів, які використовуються для відновлення функцій при 

уражені нервової системи та опорно-рухового апарату. 

вміти: 

- формулювати проблему яка розглядається; 

- визначити мету і завдання дослідження; 

- відбирати попередні знання, які необхідні для планування і виконання спостережень та 

інтерпретації його результатів. 

- підбирати для пацієнта той чи інший допоміжний засіб, враховуючи особливості 

захворювання; 

- оперувати принципами роботи новою сучасною апаратурою. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вивчення дисципліни базується на 

знаннях, отриманих студентами під час вивчення таких навчальних дисциплін як “Анатомія 

людини”, “Біохімія”, “Вступ у фізичну реабілітацію”, “Загальна гігієна”, “Кінезіологія”, 

“Загальна теорія здоров'я”. Навчальна дисципліна вивчається паралельно з курсами “Масаж 

реабілітаційний”, “Основи діагностичних досліджень у фізичній терапії”, “Фізична 

реабілітація при захворюваннях нервової системи ”, “Фізична реабілітація при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату”. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Технічні засоби для переміщення. Основні категорії технічних засобів реабілітації. Огляд нормативних 

документів із забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації в Україні. Допоміжні 

засоби пересування. Класифікація засобів пересування. Характеристика допоміжних засобів 

пересування. Призначення технічних засобів пересування. Підбір інвалідного візка. Моделі 

пересування та засоби підстраховування. Профілактика виникнення вторинних ускладнень в осіб з 

тяжкими руховими порушеннями. Базові принципи позиціонування людей з важкими руховими 

порушеннями. Технічна адаптація середовища. Підходи до вирішення проблем адаптації. Технічні 

вимоги до параметрів зон і просторів для осіб з інвалідністю: габарити крісла-коляски, зони для 

розміщення крісла-коляски. Конструювання доступних допоміжних засобів.  

Рекомендована література:  
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4. Попадюха Ю. А. Технічні засоби для відновлення рухових функцій верхніх кінцівок 

людини / Ю. А. Попадюха, Н. І. Пеценко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

Сер. 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Вип. 14. - 2009. - С. 165-168 

5. Технічні засоби в фізичній реабілітації: Опорний навчально-методичний інтерактивний 

комплекс / За заг.ред. Т. В. Кухтик. - Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая,2010. - 106 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: підготовка та відповіді на практичних заняття, самостійна письмова 

робота; 

– підсумковий контроль: співбесіда з лектором, залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра:  

здоров’я людини та фізичної реабілітації 


