
Опис навчальної дисципліни 

Фізична терапія при травмах опорно-рухового апарату в спортсменів. 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

другий (90 кредитів), третій семестр (120 кредитів). 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні – 28. 

Лектори: 

к. мед. н., доц. Матрошилін О.Г. 

Результати навчання: 

- знати причини та механізми виникнення травм у спортсменів; 

- знати принципи педагогічної технології реабілітації спортсменів після травм опорно-

рухового апарату; 

- знати загальні положення методики фізичної реабілітації спортсменів безпосередньо 

після травм опорно-рухового апарату; 

- знати основні положення і принципи відновлення спортивної працездатності після травм 

опорно-рухового апарату; 

- знати методи підтримки загальної тренованості спортсменів після травм опорно-

рухового апарату; 

- знати особливості відновлення працездатності спортсменів. 

- вміти визначати засоби відновлення, стимуляції адаптаційних процесів після травм 

опорно-рухового апарату в спортсменів; 

- вміти визначати реабілітаційний потенціал травмованих спортсменів; 

- вміти формувати реабілітаційні програми для спортсменів після травм опорно-рухового 

апарату; 

- вміти складати комплексну програму фізичної реабілітації при травмах верхніх і нижніх 

кінцівок у спортсменів; 

- вміти відновлювати рухових навичок і вмінь у травмованих спортсменів. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– фізіологія людини 

– функціональна діагностика 

– реабілітаційні технології 

– фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату 

Зміст навчальної дисципліни: 

Загальна характеристика травматизму в спорті. Загальні закономірності відновлення 

функції опорно-рухового апарату у спортсменів після травм. Методологічні основи 

формування системи реабілітації після травм опорно-рухового апарату у спортсменів. 

Фізична реабілітація спортсменів ігрових видів спорту і підтримання рівня тренованості 

травмованих спортсменів. Відновлення загальної і спеціальної працездатності 

травмованих спортсменів (етап відновлення тренувальної і змагальної діяльності). 

Підтримання стану тренованості спортсменів у період відновного лікування після травм 

опорно-рухового апарату.  
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, перевірка практичних навичок, 

виконання контрольної роботи, виконання індивідуального завдання, співбесіда з 

лектором. 

– підсумковий контроль: екзамен у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

фізичної терапії, ерготерапії. 


