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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я 
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Загальний обсяг дисципліни – 4 кредити ЄКТС  

Статус дисципліни – обов’язкова 

Навчально-науковий інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 4, семестр – 7, вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

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

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

малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, рольові ігри, web-орієнтовані і 

мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 
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3. Характеристика навчальної дисципліни 

Одним із важливих розділів реабілітації є її використання при хірургічних 

захворюваннях, що включає проведення реабілітаційних заходів в передопераційному та 

післяопераційному періодах. Отже, метою вивчення дисципліни є формування у студентів 

цілісної системи знань щодо застосування основних засобів та методів фізичної реабілітації 

при хірургічних захворюваннях, засвоєння принципів побудови програм фізичної 

реабілітації для хірургічних хворих. 

 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp


 

Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

 класифікацію хірургічних захворювань, принципи організації хірургічної 

допомоги в Україні; 

 види хірургічних операцій, їх етапи; перебіг передопераційного та 

післяопераційного періоду, можливі ускладнення; 

 клініко-фізіологічне обґрунтування застосування фізичної терапії при 

хірургічних захворюваннях; 

 покази та протипокази до застосування окремих засобів реабілітації в 

хірургічній практиці; 

 принципи, методи та засоби фізичної терапії в передопераційному та 

післяопераційному періодах. 

Студент повинен вміти: 

а) загальна компетентність:  

 уміти формулювати проблему, яка розглядається,   

 визначати мету і завдання фізичної терапії та ерготерапії;  

 уміти аналізувати попередні знання з метою їхнього використання під час 

складання програм фізичної терапії; орієнтуватися у виборі конкретних її 

засобів. 

б) компетентність, що відповідає предмету:  

 планувати і складати програми фізичної терапії для хворих хірургічного 

профілю; 

 розуміти клінічний діагноз пацієнта/ клієнта, перебіг захворювання, принципи 

та характер лікування.  

 обстежувати та визначати функціональний стан, рівень фізичного розвитку, 

рухові та інші порушення осіб різного віку, нозологічних та професійних груп 

із складною прогресуючою та мультисистемною патологією.  

 прогнозувати результати фізичної терапії, формулювати цілі, складати, 

обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії, або компоненти 

індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії.  

 визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження, контролювати 

тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів для забезпечення їх 

відповідності стану здоров’я, функціональним можливостям пацієнта/клієнта. 

 розробляти і впроваджувати комплекс заходів та рекомендацій, спрямованих 

на поліпшення діяльності оперованого органу та організму в цілому, 

відновлення або компенсацію порушених чи відсутніх функцій; 

 застосовувати фізичні вправи, масаж, преформовані фізичні чинники, у осіб, 

яким призначено хірургічні методи лікування; 

 аналізувати хід виконання програми фізичної терапії, вносити необхідні 

корективи; 

 надавати консультації у межах своєї компетенції та визначати необхідність 

звертання пацієнтів до інших фахівців сфери охорони здоров'я. 

Компетентності 

 загальні: 

 Знання та розуміння предметної області та розуміння  професійної діяльності. 

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

 Навички міжособистісної взаємодії. 

 Здатність працювати в команді. 

 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 фахові: 



 Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної 

команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, 

принципи їх використання і зв'язок з охороною здоров’я. 

 Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського 

організму та його рухові функції. 

 Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх 

корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії. 

 Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у 

практиці фізичної терапії, ерготерапії. 

 Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця 

практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології 

та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини. 

 Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або 

ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх 

результати. 

 Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та 

пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії. 

 Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії. 

 Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 

 Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану 

пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати. 

 Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. 

 Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів. 

 Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/ догляду, профілактиці 

захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя. 

 Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії 

та ерготерапії. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання з 

медико-біологічних, гуманітарних, спортивно-педагогічних дисциплін, зокрема з 

функціональної анатомії, психології, педагогіки, біомеханіки, фізіології людини та рухової 

активності, теорії і методики фізичного виховання, біохімії, біології та основ генетики, 

біологічних основ рухової активності, фахових дисциплін: вступ у фізичну терапію, основи 

фізичної терапії, ерготерапії, основи медичної та соціальної реабілітації. 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань 

у процесі проходження клінічних практик з фізичної терапії та ерготерапія. 

 

4. Програма дисципліни.  

 

Зміст основних розділів дисципліни. 

Тема 1. Поняття про хірургію та хірургічні хвороби. Визначення хірургії, основні 

групи хірургічних захворювань. Значення хірургії як науки. Розвиток хірургії в Україні та 

світі. Прийоми переміщення пацієнтів в хірургічному відділенні. Основні правила етики і 

деонтології в практичній діяльності фізичного терапевта. Принципи спілкування з 

хірургічними хворими. 

Тема 2. Організація надання хірургічної допомоги в Україні. Хірургічне відділення 

лікарні та його планування. Приймальне відділення хірургічного стаціонару. Палати та їх 

обладнання. Сестринський пост. Маніпуляційний кабінет Режим роботи хірургічного 

відділення. Операційний блок. 

Тема 3. Хірургічна операція, показання, етапи. Показання до операцій. Хірургічна 

операція, її складові частини. Класифікація операцій. Етапи операції.  

Тема 4. Передопераційний та післяопераційний період. Роль реабілітолога у 

підготовці хворого до планових операцій. Тривалість та фази перебігу післяопераційного 



періоду. Поняття про інтенсивну терапію та контроль стану хворого у післяопераційному 

періоді. Особливості догляду за хворим після операції.  

Тема 5. Післяопераційні ускладнення. Класифікація післяопераційних ускладнень з 

боку різних систем та органів, засоби фізичної реабілітації у їх попередженні та лікуванні. 

Тема 6. Фізична реабілітація при травмах грудної клітини та оперативних 

втручаннях на легенях. Механізм дії фізичних вправ після операцій на органах грудної 

порожнини. Захворювання легень та травми грудної клітини, при яких проводиться 

хірургічне лікування. Застосування засобів фізичної реабілітації у передопераційному та 

різні терміни післяопераційного періоду. Методика ЛФК при оперативних втручаннях на 

легенях. Особливості методики ЛФК при операціях на плеврі та при ускладненому 

післяопераційному періоді. 

Тема 7. Фізична реабілітація при хірургічному лікуванні вад серця і після 
трансплантації серця. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування методів фізичної 
реабілітації при оперативних втручаннях на серці. Вади серця, визначення показань до 
оперативного лікування. Періоди реабілітації при вроджених та набутих вадах серця. 
Особливості методики ЛФК при операціях комісуротомії з приводу мітрального стенозу. 
Реабілітація хворих після трансплантації серця 

Тема 8. Фізична реабілітація при хірургічному лікуванні ІХС. Покази та методика 
хірургічного лікування ішемічної хвороби серця. Коронарна ангіопластика. Аорто-коронарне 
шунтування, застосування ЛФК, основні правила фізіобальнеотерапії. 

Тема 9. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на шлунку та 

дванадцятипалій кишці. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування методів фізичної 

реабілітації при оперативних втручаннях на органах черевної порожнини. Показання та 

протипоказання і основи застосування методів фізичної реабілітації у хірургічних хворих.  

Фізична реабілітація при операціях на шлунку, дванадцятипалій кишці та 

підшлунковій залозі. 

Тема 10. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на печінці, жовчному 

міхурі та кишечнику. 

Фізична реабілітація при операціях на печінці, жовчному міхурі та селезінці. 

Особливості реабілітації хворих після холецистектомії. 

Фізична реабілітація при операціях на кишечнику та при операціях з приводу гриж 

передньої черевної стінки. Реабілітація хворих після операцій на прямій та ободовій кишках. 

Застосування засобів фізичної реабілітації в післяопераційному періоді при хірургічних 

втручаннях з приводу гострого апендициту. Завдання фізичної реабілітації після 

хірургічного лікування грижі. 

Тема 11. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на сечостатевій 

системі. Фізична реабілітація при операціях на нирках, сечоводі та сечовому міхурі. 

Механізм дії фізичних вправ при операціях на сечостатевій системі. Фізична реабілітація при 

оперативних втручаннях на нирках та сечовому міхурі. Реабілітація хворих на аденому 

передміхурової залози після аденомектомії. 

Тема 12. Фізична реабілітація при операціях з приводу захворювань периферійних 

судин та лімфатичних шляхів. Фізична реабілітація при захворваннях артерій 

(облітеруючий ендартерііт, облітеруючий атеросклероз: причини хвороби, клінічні прояви та 

стадії захворювання).Фізична реабілітація при захворюваннях вен нижніх кінцівок та 

лімфатичних судин. Причини захворювання, клінічні ознаки та стадії хвороби, ускладнення. 

Методи консервативного та оперативного лікування. 

 

 

Тематика практичних занять 

 Хірургія та хірургічні хвороби. 

 Робота хірургічного відділення лікарні. 

 Хірургічна операція, показання, етапи. 

 Передопераційний та післяопераційний період. 

 Післяопераційні ускладнення. 



 Фізична реабілітація при травмах грудної клітини, оперативних втручаннях на 

легенях.  

 Фізична реабілітація при хірургічному лікуванні вад серця і після трансплантації 

серця. 

 Фізична реабілітація при хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця. 

 Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на шлунку та дванадцятипалій 

кишці. 

 Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на печінці та жовчних шляхах. 

 Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах сечостатевої системи. 

 Фізична реабілітація при захворюваннях периферійних артерій і вен.  

 

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

(обладнання). 

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях 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 (наочні стенди, плакати, посібники, 

відеоролики, інший роздатковий матеріал). 

7. Інформація про консультації: консультації, за потреби, проводяться в час, 

узгоджений з викладачем. 

8. Система оцінювання. 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом 

усного опитування, оцінки умінь студентів проведення огляду, обстеження, вміння 

визначати мету реабілітації, її довготермінові і короткотермінові цілі, розробляти 

індивідуальну програму фізичної реабілітації хірургічних хворих; написання контрольних 

робіт. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Види робіт Семестр VІІ 

Успішність  на практичних заняттях 60 

Підсумкова самостійна робота 30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних  

заняттях (60 балів), за підсумкову самостійну роботу (30 балів) та співбесідою з 

лектором (10 балів)  

Усні відповіді студента на практичних заняттях, рівень засвоєння навчального 

матеріалу, відведеного на самостійне опрацювання студентом, рівень засвоєння 

практични х навичок оцінюються балами : «5», «4», «3», «2», «1», «0». 

Кількість балів набраних на практичних заняттях визначається за формулою  

, де 

А – сума балів, набраних на практичному занятті, 

n - кількість відповідей, отриманих на практичних заняттях за семестр (не менше 

п’ятьох за семестр),
 

якщо n<5, то у формулі приймаємо n=5, 

k=60 – максимальна кількість балів, яку можна отримати на практичних заняттях 

за семестр. 

Підсумкова самостійна письмова робота (30 балів) передбачає виконання 

описових та (або) тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів 

5

K

n

A
Х 



виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття 

питання та правильність виконання завдань. 

Сумарна кількість балів, виділених на оцінку підсумкової самостійної письмової 

роботи, виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту 

розкриття питання та правильність виконання завдань. 

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

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 
 

Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах) 

 
Національна 

шкала 

оцінювання 

 

Оцінка з 

заліку 

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

модульна 

оцінка 

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 

Визначення 

 
90-100 

 
“відмінно” 

“зарахова 

но” 

 
90-100 

 
А 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

 
 

75-89 

 

 
“добре” 

 
82-89 В 

Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

 
75-81 

 
С 

Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

 
60-74 

 

“задовільно” 

67-74 D 
Задовільно   –   непогано,   але   зі 

значною кількістю недоліків 

60-66 Е 
Достатньо - виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

 

 
0-59 

 

 
“незадовільно” 

 
“не 

зараховано 

” 

 
35-59 

 
FX 

Незадовільно – потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен (залік) 

0-34 F 
Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

 

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, який не виконав усі 

передбачені індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за 

основним талоном. 

 академічна доброчесність: списування під час контрольних робіт та іспитів 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. 

 

а) основна 

1. Загальна хірургія : підручник для студ. вищих навч. закладів / за ред. проф.: Я. С. 

Березницького, М. П. Захараша, В.Г. Мішалова, В. О. Шідловського. Вінниця : Нова Книга, 

2018. - 376 с. 

2. Мурза В. П. Фізична реабілітація в хірургії [навч. посіб.]  /  В. П. Мурза, В. М. 

Мухін. – К.: Наук, світ, 2008. – 246 с. 

3. Мухін  В.  М.  Фізична  реабілітація  підручник  /  В.  М  Мухін.  - 3-тє  вид., 

перероблене  та доповн.  – К.: Олімп. л-ра, 2010. – 488 с. 

б) додаткова 

4. Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И., Боев С.Н. Основы ухода за 

хирургическими больными. - М.: ГЭОТАР Медиа, 2008. – 288 с. 

5. Добровольский В.К. Лечебная физическая культура в хирургии / Добровольский 

В.К. – Л. – 1976. – 246 с.  

6. Лечебная гимнастика в грудной хирургии / М.И. Кузин, О.С. Шкроб, Р.А. 

Каленнович, В.И. Янкевич. – М.: Медицина, 1984. – 176 с. 

7. Методика обстеження хірургічного хворого / Під ред. М.О. Ляпіса. - Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2000. - 168 с. 

8. Суджаева С.Г. Реабилитация после реваскуляризации миокарда / С.Г. Суджаева, 

О.А. Суджаева / М.: Мед. лит., 2009. - 128 с.  

9. Хірургія: підручник / О.Ю. Усенко, Г.В. Білоус, Г.Й. Путинцева. — К.: ВСВ 

«Медицина», 2010. — 400 с. 

 

 


