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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

Фізична реабілітація 

2021 – 2022 н.р. 

1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність – 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Освітня програма – Середня освіта (Фізична культура) 

Статус дисципліни – вибіркова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 4, семестр – 8, вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, семінарські, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 

дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі завдання, робота в малих 

групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, web-орієнтовані і мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: 

https://us04web.zoom.us/j/2426633929?pwd=WFdMNmNMaTRVRW1TUXN4NThPZUxFQT09 

Розподіл годин за видами робіт 
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Денна 4 8 90/3 30 16 - 14 - 60 - + - 

Заочна 4 8 90/3 12 6 - 6 - 78 - + - 

2. Викладачі 

Іваніків Наталія Миколаївна 

E-mail: ivnatalija@ukr.net 

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання – формування у студентів цілісної системи знань про сутність, цілі, 

завдання, принципи і засоби фізичної реабілітації та можливі сфери їх застосування. Сприяти 

розумінню студентами процесу фізичної реабілітації, як фрагменту комплексного відновлення 

організму після хвороби, його оздоровлення та загального зміцнення.  

Результати навчання 
а) загальні  компетентності: 

 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 

 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність працювати в команді. 

https://us04web.zoom.us/j/2426633929?pwd=WFdMNmNMaTRVRW1TUXN4NThPZUxFQT09
mailto:ivnatalija@ukr.net
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 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

б) фахові компетентності:  

 Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

 Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи 

фундаментальних та прикладних наук. 

 Здатність до організації та проведення позакласної та позашкільної роботи. 

 Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини. 

Програмні результати  навчання: 

 Володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, законодавства, галузевих 

стандартів професійної діяльності в установах та організаціях галузі освіти. 

 Володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з 

групами та окремими особами. 

 Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, обґрунтування і висновки до фахівців і 

широкого загалу державною та іноземною мовами. 

 Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, що стосується професійної 

діяльності, користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням та сучасними засобами 

зберігання та обробки інформації. 

 Володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації освітнього процесу. 

 Застосовувати у професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні засади викладання 

навчальних дисциплін і обирати доцільні технології та методики в освітньому процесі. 

 Діагностувати, прогнозувати, забезпечувати ефективність та корегування освітнього процесу 

для досягнення програмних результатів навчання і допомоги здобувачам освіти в реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій. 

 Емпатійно взаємодіяти, відповідати за прийняття рішень в межах своєї компетенції, 

дотримуватися стандартів професійної етики. 

 Розуміти природу і знати вікові особливості здобувачів освіти  з різними рівнями розвитку, 

індивідуальні відмінності осіб з особливими освітніми потребами. 

 Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я дітей. 

 Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, 

біомеханічних аспектів занять фізичною культурою і спортом. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання із гуманітарних, 

медико-біологічних та спортивно-педагогічних дисциплін, зокрема з анатомії, фізіології, біохімії, 

біомеханіки, психології, педагогіки, фахових методик. 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у процесі 

проходження педагогічних (виробничих) практик, виконання курсової роботи а також під час 

вивчення навчальних курсів другого (магістерського) рівня вищої освіти із проблем фізичного 

виховання: «Методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти III ступеня»; 

«Теорія і методика фізичного виховання дорослих»; «Організація та методика спортивно- 

туристичної роботи»; «Організація та методика масової фізичної культури»; «Теорія та методика 

оздоровчої фізичної культури»; «Інтегративне та інклюзивне фізичне виховання школярів». 

4. Програма дисципліни. 
Тема 1. Вступ. Поняття про реабілітацію. Фізична реабілітація. Історія лікувального застосування 

фізичних вправ та масажу. Становлення реабілітації у світі та в Україні. Законодавчі акти, що стосуються 

фахівців сфери охорони здоров’я України. Поняття про реабілітацію. Завдання, мета, принципи , види, 

періоди та етапи реабілітації. Поняття фізичної реабілітації. Методи контролю за адекватністю фізичних 

навантажень та ефективністю реабілітації. Загальна характеристика засобів фізичної реабілітації. 

Тема 2. ЛФК – основний засіб фізичної реабілітації. Загальні основи лікувальної фізичної культури. 

Механізми лікувальної дії фізичних вправ. Засоби ЛФК. Класифікація фізичних вправ. Природні чинники в 

ЛФК. Види загартовування. Форми ЛФК, їх характеристика. Періоди застосування ЛФК в реабілітаційних 

програмах. Вимоги до методики проведення занять з ЛФК. Рухові режими. Дозування фізичного 

навантаження.  

Тема 3. Лікувальний масаж. Методичні особливості проведення лікувального масажу. Механізми 

лікувальної дії масажу. Загальні показання та протипоказання до проведення лікувального масажу. Форми і 
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методи лікувального масажу. Ручний масаж: сегментарно-рефлекторний, точковий. Апаратний масаж: 

вібраційний, вакуумний, гідромасаж. Основні прийоми масажу.  

Тема 4. Основи фізіотерапії. Поняття фізіотерапії. Механізми лікувальної дії фізичних чинників. 

Класифікація лікувальних фізичних чинників. Характеристика лікувальних фізичних чинників. Методи 

фізіотерапії, засновані на використанні постійного струму низької напруги, імпульсних струмів, струму 

високої напруги, електромагнітного поля, механічних коливань. Світлолікування. Баротерапія. 

Аерозольтерапія. Гідротерапія. Лазні. Бальнеотерапія. Термотерапія. Санаторно-курортне лікування. 

Тема 5. Механотерапія. Поняття механотерапії. Апарати маятникового типу, апарати, що діють за 

принципом важеля, апарати блокового типу. Види тренажерів. Показання та протипоказання до 

механотерапії.  

Тема 6. Працетерапія. Поняття працетерапії. Мета, завдання, засоби, види працетерапії. Показання та 

протипоказання до працетерапії. Місце працетерапії в реабілітаційному процесі. Дозування фізичного 

навантаження у працетерапії. 

Тема 7. Оцінка ефективності застосування фізичної реабілітації. Методи оцінки ефективності фізичної 

реабілітації. Види контролю ефективності: експрес-контроль, поточний та етапний контроль. Гоніометрія. 

Ергометрія. Динамометрія. Метод мануального м’язового тестування. Функціональні проби.  

Тема 8. Принципи поєднання і комбінування ЛФК, лікувального масажу і фізіотерапевтичних 

процедур. 

Застосування різних бальнео-фізіотерапевтичних процедур. Сумісні і несумісні процедури. Поєднання 

лікувального масажу з ЛФК і фізіотерапією. 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

- Поняття про реабілітацію. Фізична реабілітація. 

- ЛФК – основний засіб фізичної реабілітації. 

- Лікувальний масаж. 

- Основи фізіотерапії. 

- Працетерапія. Механотерапія 

- Оцінка ефективності застосування фізичної реабілітації. 

- Принципи поєднання і комбінування ЛФК, лікувального масажу і фізіотерапевтичних процедур. 

 

7 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання теоретичного матеріалу; виконання 

завдань згідно з переліком компетенцій, що формуються у межах кожної теми навчальної програми; 

підготовку до самостійної роботи, підготовку до семестрового заліку.  

 Дослідити фізичну реабілітацію при гіпертонічній хворобі I стадії. 

 Вивчити фізичну реабілітацію при гіпертонічній хворобі II стадії. 

 Розкрити фізичну реабілітацію при гострій пневмонії. 

 Опрацювати фізичну реабілітацію при хронічному бронхіті. 

 Знати фізичну реабілітацію при бронхіальній астмі у дорослих. 

 Вивчити фізичну реабілітацію при бронхіальній астмі у дітей. 

 Дослідити фізичну реабілітацію при емфіземі легень. 

 Вивчити фізичну реабілітацію при післяінсультному геміпарезі – ліжковий режим. 

 Знати фізичну реабілітацію у післяінсультному стані на поліклінічному етапі лікування. 

 Вивчити фізичну реабілітацію при післяінсультному стані – на етапі санаторно-курортного лікування. 

 Знати фізичну реабілітацію при попереково-крижовому радикуліті. 

 Розкрити фізичну реабілітацію при порушеннях постави. 

 Опрацювати ЛФК для формування і закріплення навичок правильної постави. 

 Визначити ЛФК для зміцнення м’язового корсета. 

 Дослідити фізичну реабілітацію при правосторонньому грудному сколіозі I – II ступенів. 

 Опрацювати фізичну реабілітацію при плоскостопості. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях (згідно розкладу) навчального корпусу №12 за 

адресою: пл. Театральна, 2, м. Дрогобич. 

Під час занять застосовується таке технічне обладнання: мультимедійний проектор, екран, 

ноутбук з доступом до мережі Internet, наочність (посібники, довідники, інший роздатковий 

матеріал). 
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7. Система оцінювання 

Перевірка знань студентів з навчальної дисципліни проводиться на основі результатів 

поточного і семестрового контролю. 

Поточний контроль здійснюється в продовж семестру з метою оцінювання рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу під час усіх видів навчальних занять. Контроль проводиться 

під час практичних занять, на яких перевіряється засвоєння студентами матеріалу з дисципліни у 

формі усного опитування тематичного лекційного матеріалу та навчального матеріалу, 

запланованого на самостійне опрацювання студентом; виступів студентів при обговоренні 

теоретичних питань; перевірки засвоєння практичних навичок; письмового тестування та 

співбесіди з лектором наприкінці семестру. Семестровий контроль проводиться у формі заліку. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 Семестр - VІІІ 

Самостійна робота  30 

Усне опитування 40 

Співбесіда з лектором 30 

Залік + 

Всього балів 100 

Усні відповіді на практичних заняттях і тестові завдання оцінюються в традиційних оцінках 

«5», «4», «3», «2», які конвертуються в бали за формулою: 

Х  
A 

 
K 

, де 

n 5 

К –максимальна кількість балів, які студент може отримати на практичних заняттях у 

семестрі, 

А– сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою при вивченні дисципліни у семестрі, 

включаючи оцінки «2», 

п– кількість цих оцінок (не менше трьох оцінок за семестр), 

A 
– середня оцінка за відповіді. 

n 

Кількість балів Х заокруглюють до цілих. Якщо середня оцінка поточного контролю менша за 2.5, 

то Х = 0. 

Залік наприкінці семестру отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були 

передбачені робочою програмою, та набрали кількість балів, не меншу за 60. Залік не 

передбачає обов’язкову присутність студента. Залік за талоном №2 і перед комісією 

проводиться в усній формі з оцінюванням за 100-бальною шкалою. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Залік і екзамен за талоном № 2 і К проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною, 

національною і ЄКТС шкалою. 

Оцінювання досягнутих успіхів студентом за семестр проводиться у 100 бальній шкалі, після 

чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці. 

 

Шкала 

оцінюванн

я 
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(в балах) 
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на 

шкала 

оцінюванн
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Оцінка 

з 

заліку 

Шкала 
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Сумарн
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оцінка 

(в 
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Визначення 
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“відмінно” 
“зарахо

ва 

но” 

 

 

 

А 

Відмінно – відмінне 

виконання 

лише з незначною

 кількістю помилок 

 

 

 

 

 

“добре” 

 
 В 

Дуже добре – вище 

середнього 

рівня з кількома помилками 

 

 

 

С 

Добре – в загальному 

правильна 

робота з певною кількістю 

грубих помилок 

 

 

 

“задовільн

о” 

 D 
Задовільно   –   непогано,   

але   зі 

значною кількістю недоліків 

 Е 
Достатньо 

 виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 
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“незадовільн

о” 

 

“не 

зарахова

но 

” 

 

 

 

FX 
Незадовільно –

 потрібно 

працювати, перед тим

 як отримати 

екзамен (залік) 

 F 
Незадовільно –

 необхідна 

серйозна подальша робота 

8. Питання до заліку. 

Розділ I 

  “Загальні основи фізичної реабілітаціїї” 

Вступ. Поняття про реабілітацію. Фізична реабілітація.  

1. Історія лікувального застосування фізичних вправ та масажу. Становлення реабілітації 

у світі та в Україні.  

2. Поняття про реабілітацію. Види реабілітації.  

3. Хто підлягає реабілітації і в яких закладах вона проводиться?  

4. Чому до реабілітації залучають різних фахівців і, яка роль відводиться фахівцю з 

вищою фізкультурною освітою? 

5. Завдання, мета і принципи медичної реабілітації. 

6. Періоди та етапи медичної реабілітації. Як здійснюються завдання фізичної 

реабілітації на етапах відновного лікування? 

7. Поняття фізичної реабілітації. Загальна характеристика засобів фізичної реабілітації. 

8. Назвіть засоби фізичної реабілітації та коротко охарактеризуйте їх. На яких етапах 

медичної реабілітації їх застосовують? 

9. Лікувальна фізична культура: визначення, засоби ЛФК. Обґрунтуйте необхідність 

застосування ЛФК у фізичній реабілітації хворих.  

10. Показання і протипоказання до застосування ЛФК в реабілітації. 

11. Назвіть механізми лікувальної дії фізичних вправ та розкрийте їх зміст. 

12. Як класифікують фізичні вправи? Розкрийте зміст кожного виду фізичних вправ. 

13. Класифікація вправ за інтенсивністю виконання. 

14. Які спортивно-прикладні вправи та ігри використовуються в ЛФК? 

15. У яких формах проводять заняття з ЛФК? Їх коротка характеристика.  

16. Структура заняття з лікувальної гімнастики. Методичні правила проведення заняття з 

лікувальної гімнастики. Методи проведення заняття з лікувальної гімнастики. 
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17. Ранкова гігієнічна гімнастика: завдання, фізичні вправи, тривалість. Заняття з 

лікувальної гімнастики, види вправ, структура заняття. Самостійні заняття. 

18. Лікувальна ходьба і теренкур. Дозування навантаження. 

19. Гідрокінезотерапія. У чому полягають лікувальні властивості гідрокінезотерапії. 

Показання і протипоказання. Методи гідрокінезотерапії. 

20. Періоди застосування ЛФК. Завдання ЛФК в кожному періоді її застосування. Дайте 

загальну характеристику комплексам фізичних вправ різних періодів застосування ЛФК. 

21. Природні чинники як засоби ЛФК. Види загартовування. 

22. Розкрийте зміст рухових режимів, що застосовують у лікарняний період реабілітації? 

23. Розкрийте зміст рухових режимів, що застосовують у післялікарняний  період 

реабілітації? 

24. Поєднайте періоди застосування ЛФК з відповідними їм руховими режимами хворих 

в стаціонарі і в післялікарняному періоді реабілітації. 

25. Дозування фізичного навантаження на заняттях ЛФК.  Які критерії покладені в 

основу дозування фізичних навантажень при проведенні занять з ЛФК? 

26. Охарактеризуйте темп виконання фізичних вправ для різних м’язових груп. 

27. Поняття щільності навантаження на заняттях з ЛФК. Показник щільності занять в 

лікарняному і післялікарняному періодах реабілітації. 

28. Види контролю за ефективністю застосування ЛФК, їх коротка характеристика.  

29. Поняття “крива фізіологічного навантаження процедури лікувальної гімнастики”. За 

якими показниками її будують. Охарактеризуйте нормальну криву фізіологічного 

навантаження процедури ЛГ. 

30. Розкрийте мету, з якою проводиться  визначення ефективності ЛФК у комплексному 

лікуванні? Охарактеризуйте види контролю за ефективністю застосування ЛФК. 

31. Назвіть основні критерії, за якими визначається ефективність застосування ЛФК при 

соматичних захворюваннях і при порушеннях діяльності ОРА. 

32. Дайте визначення масажу. Назвіть і охарактеризуйте основні прийоми масажу. 

Послідовність застосування масажних прийомів. Загальні показання та протипоказання до 

проведення лікувального масажу. 

33. Фізіологічна дія основних прийомів масажу (погладжування, розтирання, розминання 

і вібрації) на організм людини. 

34. Охарактеризуйте механізми лікувальної дії масажу. 

35. Методичні особливості проведення лікувального масажу. 

36. Форми і методи лікувального масажу. Ручний масаж: сегментарно-рефлекторний, 

точковий.  

37. Апаратний масаж: вібраційний, вакуумний, гідромасаж.  

38. Охарактеризуйте  вплив лікувального масажу на шкірні покриви. 

39. Охарактеризуйте  вплив лікувального масажу на нервову систему. 

40. Охарактеризуйте  вплив лікувального масажу на серцево-судинну і лімфатичну 

системи. 

41. Охарактеризуйте  вплив лікувального масажу на м'язову систему і зв'язково-

суглобний апарат. 

42.  Вплив масажу на обмін речовин і функцію виділення. 

43.  Гігієнічні вимоги до облаштування, обладнання та утримання приміщень  для 

проведення лікувального масажу; обов’язки персоналу масажного кабінету; умови 

правильного проведення масажу. 

44. Поняття фізіотерапії. Механізми лікувальної дії фізичних чинників. 

45. Класифікація лікувальних фізичних чинників.  

46. Електричні струми низької напруги: гальванізація, медикаментозний електрофорез. 

Методика проведення процедур, показання і протипоказання. 

47.  Електричні струми низької напруги: електростимуляція, електросон. Методика 

проведення процедур, показання і протипоказання. 

48. Електричні струми низької напруги: діадинамотерапія, ампліпульсотерапія. Методика 
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проведення процедур, показання і протипоказання. 

49. Електричні струми високої напруги: дарсонвалізація. Методика проведення 

процедури, показання і протипоказання. 

50. Індуктотермія — як метод лікування магнітним полем високої частоти. Показання і 

протипоказання. 

51. УВЧ-терапія — метод лікування змінним електричним полем ультрависокої частоти. 

Показання і протипоказання. 

52. Мікрохвильова або НВЧ-терапія — метод лікування електромагнітним полем 

надвисокої частоти. Показання і протипоказання до застосування. 

53. Магнітотерапія — метод лікування змінним і постійним магнітним полем невеликої 

напруги. Показання і протипоказання до застосування. 

54. Інфрачервоні промені (лампа солюкс), рефлектор Мініна – біологічний вплив на 

організм людини, показання і протипоказання до застосування. 

55. УФО - біологічний вплив на організм людини, показання і протипоказання до 

застосування. 

56. Геліотерапія — використання сонячного випромінювання з метою лікування і 

профілактики. 

57. Водолікувальні чинники: гідротерапія, бальнеотерапія. Їх використання з метою 

лікування і профілактики. 

58. Механотерапія. Типи механотерапевтичних апаратів, їх застосування на етапах 

реабілітації. Види тренажерів, показання та протипоказання до їх застосування.  

59. Працетерапія. Мета, завдання, засоби, види працетерапії. Показання та 

протипоказання до працетерапії. Місце працетерапії в реабілітаційному процесі. Дозування 

фізичного навантаження у працетерапії. 

60. Принципи поєднання і комбінування ЛФК, лікувального масажу і фізіотерапевтичних 

процедур у реабілітаційному процесі. 

Розділ II 

“ Методика фізичної реабілітації  при захворюваннях і травмах” 

Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи 
1. Загальне поняття про захворювання серцево-судинної системи. Провідні симптоми 

захворювань серця і судин. Клініко-фізіологічне обгрунтування застосування ЛФК в 

реабілітації хворих з патологією органів кровообігу.  

2. Перелічіть показання і протипоказання для застосування ЛФК при патології серця і 

судин. 

3. Методичні принципи застосування ЛФК при серцево-судинних захворюваннях. 

4. Розкрийте зміст значення лікувального масажу в реабілітації хворих з серцево-

судинною патологією. 

5. Обгрунтуйте з клініко-фізіологічних позицій застосування природних і 

преформованих фізичних чинників при хворобах серця і судин. 

6. Поняття про інфаркт міокарду. Причини виникнення і провокуючі фактори. Назвіть і 

охарактеризуйте фази фізичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда. 7. Охарактеризуйте 

ступені активності і застосування різних форм ЛФК на стаціонарному  етапі реабілітації 

хворих на інфаркт міокарда.  

8. Поняття про гіпертонічну хворобу. Застосування ЛФК і лікувального масажу в 

реабілітації осіб з гіпертонічною хворобою. 

Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання 

9. Поняття про основні захворювання органів дихання, завдання, принципи та 

особливості методики  фізичної реабілітації при бронхолегеневій патології.  

10. Фізична реабілітація хворих гострими і хронічними пневмоніями в лікарняному і 

післялікарняному періодах реабілітації.  

11. Фізична реабілітація при хронічному бронхіті.  

12. Фізична реабілітація хворих із бронхіальною астмою. 

Фізична реабілітація при захворюваннях суглобів 
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13. Поняття про захворювання суглобів. Механізми лікувальної дії фізичних вправ, 

масажу, фізіотерапії і працетерапії при захворюваннях суглобів. 

14. Поняття про артрит. Класифікація артритів. Фізична реабілітація при артритах.  

15. Поняття про артроз. Загальна характеристика артрозів. Фізична реабілітація при 

остеохондрозі хребта.  

Фізична реабілітація при вадах постави, сколіозах та плоскостопості 

16. Поняття постави, ознаки нормальної постави. Як фактори формують правильну 

поставу. 

17. Фізіологічні вигини хребта і їх формування у процесі розвитку і росту дитини.  

18. Вади постави у сагітальній і фронтальній площинах, їх характеристика.  

19. Причини виникнення порушень постави у шкільному віці. Ступені порушень постави 

та їх профілактика у дошкільному і шкільному періодах. 

20. Завдання ЛФК і правила організації та проведення занять з ЛФК з дітьми з 

порушеннями постави у дошкільному закладі, в школі та в спецмедгрупах ВНЗ. 

21. Роль ЛФК у формуванні правильної постави. Навести приблизний комплекс вправ на 

формування навички правильної постави. 

22. Які групи фізичних вправ включають у комплекси вправ для заняття з ЛФК при 

порушеннях постави? Як добирають відповідні фізичні вправи залежно від виду порушення 

постави: при асиметричній поставі, при збільшенні кривизни фізіологічних вигинів хребта 

(сутулість, кругла і кругло-увігнута спина), при зменшенні кривизни фізіологічних вигинів 

хребта (плоска спина і плоско-увігнута спина), при крилоподібних лопатках, при випинанні 

живота. 

23. Сколіоз,  причини виникнення, рентгенологічна класифікація сколіозів. 

24. Поняття про симетричні, асиметричні і деторсійні вправи та правила їх застосування 

при різних ступенях сколіозу.  

25. Роль гідрокінезотерапії і плавання, лікувального масажу і фізіотерапії в корекції 

порушень постави. 

26. Плоскостопість. Причини виникнення і види плоскостопості. Ознаки поздовжньої 

плоскостопості. Зміни в організмі зумовлені плоскостопістю. 

27. Плоскостопість. Класифікація плоскостопості за походженням. Поняття статичної 

плоскостопості, причини її виникнення.  

28. Поняття плоскостопості. Визначення стану стопи та ступеня плоскостопості.  

29. Поняття про плоскостопість. Засоби фізичної реабілітації в лікуванні плоскостопості. 

Завдання ЛФК, масажу, фізіотерапії. Методика проведення лікувального  масажу при 

плоскостопості. 

30. ЛФК при плоскостопості: завдання, періоди застосування ЛФК, характеристика 

фізичних вправ кожного періоду. 

 

9. Політика дисципліни Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни 

базується на нормативно-правових актах університету. 

 дедлайни та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Студент, які не виконав усі передбачені індивідуальні завдання не 

може мати складеною форму контролю за основним талоном. 

 академічна доброчесність: Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 

під час он-лайн тестування (наприклад, за допомогою Google Forms). 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять не є обов’язковим компонентом 

оцінювання, і за це бали не нараховуються. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, участь у 

змаганнях, міжнародне стажування, індивідуальний графік) навчання може відбуватись в он-лайн 

формі за погодженням із керівником курсу. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 
 Основна: 

1. Белая Н.А.Лечебная физкультура и массаж. Учебно-методическое пособие для мед. работников. – Москва: 
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“Советский спорт”, 2001. - 271с.           

2. Внутренние болезни: Учебник / Ф. И. Комаров, В. Г. Кукес, А. С. Сметнев и др.; Под ред. Ф. И. Комарова, 

В. Г. Кукеса, А. С. Сметнева. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Медицина, 1990. - 686с. 

3. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура : [учеб. пособие для ВУЗов] / В. А. Епифанов. — М. : 

ГЕОТАР-МЕД, 2006. – 564с. 

4. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации / под ред. проф. А. Ф. Каптелина, И. П. 

Лебедевой. — М. : Медицина, 1995. 

5. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / за ред. проф. В. В. Клапчука и проф. Г. В. Дзяка. — К. : 

Здоров'я, 1995. — С.114-125. 

6. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2009. – 486с. 

7. Пархотик И.И., Физическая реабилитация при заболеваниях органов брюшной полости.- К.: Олимпийская 

литература, 2003. – 224с. 

8. Пєшкова О. В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: [навч. посіб.] / О. В. Пєшкова. - 

Х. : Бровін О. В., 2011. - С.104-175. 

9. Порада А.М. Основи фізичної реабілітації: Навч. Посібник / А.М Порада, О.В. Солодовник, Н.Є. 

Прокопчук.-  2-е вид. – К.: Медицина, 2008.- 248с. 

10. Соколовський В. С. Лікувальна фізична реабілітація / В. С. Соколовський, Н. О. Романова, О. Г. 

Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 236с.  

11. Физическая реабилитация: учебник для студентов высших учебных заведений / Под общ. ред. проф. 

С.Н.Попова. Изд. 3-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 608с. 

Допоміжна: 

12. Белевский А.С. Реабилитация больных ХОБЛ: клинические реком./ А.С. Белевс кий, Н.Н. Мещерякова // 

Хроническая обструктивная болезнь легких / под ред. А. Г. Чучалина. — [2-е изд., испр. и доп.]. — М. : 

Атмосфера, 2007. — С.221-232. 

13. Гнитецкая Т.В. Методика оздоровления дыхательными упражнениями: [метод. рек. для студ., ин-тов физ. 

культуры и спорта]. — Луцк: Вежа, 2002. — 38с. 

14. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации / под ред. проф. А. Ф. Каптелина, И. П. 

Лебедевой. — М. : Медицина, 1995. 

15. Медицинская реабилитация. Руководство для врачей /Под ред. В.А. Епифанова. М.: Медпресс-информ, 

2005, с.16-35.  

16. Назар П. С., Шахліна Л.Г. Загальний та спеціальний догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації: 

Навч. Посібник. – К.: Олімпійська література, 2006. - 240с. 

 

 

Викладач__________   Іваніків Н.М.  
Підпис Ініціали та прізвище 
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Завідувач кафедри   Закаляк Н.Р. 
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