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СИЛАБУС 
навчальної дисципліни «Фізична терапія при травмах опорно-рухового апарату в 

спортсменів» 
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1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – другий  (магістерський) 
Галузь знань – 22 Охорона здоров’я  
Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 
Освітня програма – Фізична терапія 
Загальний обсягдисципліни – 4 кредити ЄКТС 
Статус дисципліни – вибіркова 
Інститут – фізичної культури і здоров’я 
Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 
Курс – 1;семестр – 2;вид підсумкового контролю – екзамен 
Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

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

аналітичний, робота в малих групах, презентації, рольові ігри, мультимедійні технології 

Форми навчання: денна(дистанційна) 
Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 
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Денна 1 2 120/4 44 16 – 28 – 76 – – + 

2. Викладачі 
Закаляк Наталія Романівна 

E-mail: natalyazak69@gmail.com 

Кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання: вивчення теоретичної та методологічної основи відновлення спортсменів 

після травм опорно-рухового апарату а також системи реабілітації травмованих 

спортсменів.Результати навчання:  

Здобувач вищої освіти повинен знати: 

− причини та механізми виникнення травм у спортсменів; 

- принципи педагогічної технології реабілітації спортсменів після травм опорно-рухового 

апарату; 

- загальні положення методики фізичної реабілітації спортсменів безпосередньо після травм 

опорно-рухового апарату; 

- основні положення і принципи відновлення спортивної працездатності після травм опорно-

рухового апарату; 

- методи підтримки загальної тренованості спортсменів після травм опорно-рухового 

апарату; 

- особливості відновлення працездатності спортсменів. 

Здобувач вищої освіти повинен вміти: 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp
mailto:natalyazak69@gmail.com


- визначати засоби відновлення, стимуляції адаптаційних процесів після травм опорно-

рухового апарату в спортсменів; 

- визначати реабілітаційний потенціал травмованих спортсменів; 

- формувати реабілітаційні програми для спортсменів після травм опорно-рухового апарату; 

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

у спортсменів; 

- відновлювати рухових навичок і вмінь у травмованих спортсменів. 

Компетентності:фахові: 

−  здатність розуміти патологічні процеси та порушення, які піддаються корекції заходами 

фізичної терапії; 

- здатність провадити безпечну практичну діяльність за згодою пацієнта/клієнта; 

- здатність проводити реабілітаційне обстеження  осіб різного віку, нозологічних та 

професійних груп із складною прогресуючою та мультисистемною патологією, 

документувати, аналізувати і трактувати отримані результати;  

- здатність прогнозувати результати фізичної терапії, формулювати цілі, складати, 

обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії; 

- здатність визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження, контролювати 

тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів відповідно до  функціональних 

можливостей пацієнта/клієнта; 

- здатність безпечно та ефективно реалізовувати програму фізичної терапії;  

- здатність проводити етапний, поточний та оперативний контроль стану пацієнта/клієнта 

відповідними засобами й методами; 

- здатність оцінювати результати фізичної терапії та документувати їх; 

- здатність впроваджувати сучасні наукові дані у практичну діяльність; 

- здатність здійснювати менеджмент у фізичній терапії, керувати роботою асистентів та 

помічників; 

- здатність діяти самостійно в умовах професійної ізоляції; 

- здатність здійснювати підприємницьку діяльність у фізичній терапії. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою дисципліни знання з дисциплін  

«Функціональна анатомія людини», «Фізіологія  людини та рухової активності», «Масаж», 

«Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового 

апарату», «Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату». 

Постреквізити дисципліни: набуті знання будуть застосовуватись під час проходження 

клінічної практики. 

4. Програма дисципліни 

Зміст основних розділів дисципліни 

Загальна характеристика травматизму в спорті. Травматизм в окремих ігрових 

видах спорту. Травми у волейболістів. Характеристика травматизму в тенісі. Травматизм у 

футболі. Характеристика травм у легкоатлетів. Особливості травматизму у баскетболістів. 

Особливості травматизму в швидкісно-силових видах спорту. Характеристика травм у 

важкоатлетів. Характеристика травм у пригунів.Причини і механізми виникнення травм і 

ряду патологічних станів у спортсменів.Морфофункціональні зміни при патологічних 

станах і травмах опорно-рухового апарату. Пошкодження м′язів. Дегенеративні зміни і 

розрив сухожиль. Пошкодження хребта. Класифікація травматичних ушкоджень і 

патологічних станів.  

Загальнізакономірностівідновленняфункції опорно-руховогоапарату у 

спортсменівпісля травм. Роль факторів, які визначають успішне відновлення спортсменів 

після травм опорно-рухового апарату. Медико-біологічні і фізіологічні основи відновлення 

працездатності спортсменів після травматичних ушкоджень. Засоби відновлення, стимуляції 

адаптаційних процесів після травм опорно-рухового апарату в спортсменів. Характеристика 

засобів відновлення і їх дія на організм спортсменів. Педагогічні засоби відновлення. 

Психологічні засоби відновлення. Медико-біологічні засоби відновлення. Фармакологічні 



засоби, раціональне харчування і вітамінізація. Основні засоби відновлення і їх вплив на 

організм спортсменів. 

Методологічні основи формування системи реабілітації після травм опорно-

руховогоапарату у спортсменів. Визначення реабілітаційного потенціалу травмованих 

спортсменів. Медико-біологічні передумови відновлення. Біомеханічні передумови 

відновлення. Спортивно-педагогічні передумови процесу відновлення. Загальні принципи 

педагогічної технології реабілітації спортсменів після травм опорно-рухового апарату. 

Комплексне використання відновлювальних засобів після травм ОРА. Послідовність процесу 

реабілітації. Індивідуалізація процесу реабілітації. Оптимізація навантаження в процесі 

реабілітації. Система контролю над процесом реабілітації. Формування реабілітаційних 

програм. Особливості складання програм. Формування приватних методик.   

Фізична реабілітація спортсменів ігрових видів спорту і підтримання рівня 

тренованості травмованих спортсменів. Загальні положення методики фізичної 

реабілітації спортсменів безпосередньо після травм опорно-рухового апарату. Комплексна 

реабілітація спортсменів після травматичних ушкоджень верхніх кінцівок. Фізична терапія 

при травмах плеча. Фізична терапія при травматичних ушкодженнях в ліктьовому суглобі у 

спортсменів. Фізична терапія при травмах кисті і зап'ястках. Комплексна методика фізичної 

реабілітації при травмах нижніх кінцівок у спортсменів. Фізична терапія при травмах 

колінного суглобу. Фізична терапія при ушкодженнях гомілковостопного суглобу. 

Методика фізичної терапії після операцій на ахілловому сухожиллі.  

Відновлення загальної і спеціальної працездатності травмованих спортсменів 

(етап відновлення тренувальної і змагальної діяльності). Загальні положення і принципи 

відновлення спортивної працездатності після травм опорно-рухового апарату. Відновлення 

рівня фізичних якостей після травм ОРА. Відновлення рухових навичок і вмінь у 

травмованих спортсменів. Особливості тренувальних навантажень у спортсменів після 

травм ОРА. Фізіологічні особливості тренуючих навантажень у спортсменів. Особливості 

розминки і процесу відновлення у травмованих спортсменів. Засоби і методи тренувань в 

процесі реабілітації травмованих спортсменів. Диференціювання фізичного навантаження і 

методів фізичної реабілітації в травмованих спортсменів. Завдання реабілітаційного 

тренування і формування реабілітаційних програм у представників спортивних ігор. 

Побудова тренувальних занять у травмованих спортсменів-ігровиків.  

Підтримання стану тренованостіспортсменів у періодвідновноголікуванняпісля 

травм опорно-руховогоапарату. Методи підтримки загальної тренованості спортсменів 

після травм опорно-рухового апарату. Спеціальні заняття реабілітаційної направленості в 

цілях підтримання і відновлення фізичної підготовленості. Особливості відновлення 

працездатності спортсменів. Схеми використання різних засобів відновлення на етапі 

реабілітації.  

Курсивом виділено питання для самостійного опрацювання. 

 

Тематика практичних занять 

- Особливості травматизму в різних видах спорту; 

- Причини і механізми виникнення травм і ряду патологічних станів у спортсменів; 

- Морфофункціональні зміни при патологічних станах і травмах опорно-рухового апарату; 

- Основні фактори, які визначають успішне відновлення спортсменів після травм опорно-

рухового апарату; 

- Засоби відновлення, стимуляції адаптаційних процесів після травм опорно-рухового 

апарату в спортсменів; 

- Визначення реабілітаційного потенціалу травмованих спортсменів; 

- Загальні принципи педагогічної технології реабілітації спортсменів після травм опорно-

рухового апарату; 

- Загальні положення методики фізичної реабілітації спортсменів безпосередньо після травм 

опорно-рухового апарату;  



- Реабілітація спортсменів після травматичних ушкоджень верхніх кінцівок; 

- Комплексна методика фізичної реабілітації при травмах нижніх кінцівок у спортсменів; 

- Відновлення рухових навичок і вмінь у травмованих спортсменів;  

-Диференціювання фізичного навантаження і методів фізичної реабілітації в травмованих 

спортсменів; 

- Методи підтримки загальної тренованості спортсменів після травм опорно-рухового 

апарату; 

 - Особливості відновлення працездатності спортсменів. 

 

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

Заняття з дисципліни проводяться відповідно до розкладу занять у навчальному  

корпусі№12 (Інститут фізичної культури і здоров’я) за адресою:вул. Театральна, 2 м. 

Дрогобич.Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: під час 

проведення занять з дисципліни використовуються мультимедійний проектор і екран для 

демонстрації лекцій, ноутбук з доступом до мережі Інтернет. 

6. Інформація про консультації 

Консультації проводяться за потреби у часі, узгодженому з викладачем. 

7. Система оцінювання 

Контроль знань здійснюється шляхом опитування на практичних заняттях за темою 

лекції, перевірки  виконання всіх видів навчальної роботи. Формою підсумкового контролю є 

екзамен. 

Розподіл100балівміжвидамиробіт: 

Семестр - ІІ  

 

Екзамен 
Уснівідповіді на практичнихзаняттях 60 

Підсумковасамостійнаписьмова робота 30 

Співбесіда з лектором 10 

Всьогобалів 100 100 

Ваговийкоефіцієнт 0,6 0,4 

Відповіді на практичних заняттях оцінюються балами «5», «4», «3», «2», «1», «0». 

Кількість балів (Х), які студент отримує за відповіді на практичних заняттях, обчислюється 

за формулою: , де  А – сума балів, набраних на практичному занятті; п – кількість 

відповідей  на практичних заняттях за семестр (не менше шести відповідей за семестр), якщо 

п<6, то у формулі приймаємоп=6. К = 60  - максимальна кількість балів,  яку  студент може 

отримати за відповіді на практичних заняттях в семестрі. 
Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як поточна успішності за семестр з 

ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен у 100-бальній шкалі з ваговим коефіцієнтом 
0,4 і знаходиться за формулою: 

0,6 0,4
сум пот підс

S S S    , 

де 
пот

S  – кількістьбалів за поточний контроль усеместрі; 

підс
S – кількістьбалів за підсумковий контроль (екзамен). 

Екзамен за талоном №2 і передкомісією проводиться в уснійформі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

Оцінкавиставляєтьсязашкаламиоцінювання:стобальною,національноюіЄКТС. 
Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах)  

Національна 

шкала 

оцінювання 

Оцінка з 

заліку  

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

оцінка  

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

Визначення 

90 -100 “відмінно” 
“зараховано” 94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 

5

K

n

A
Х 



75-89 “добре” 

87-93 В Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 

70-86 С Добре – в загальному правильна робота 

з певною кількістю грубих помилок 

60-74 “задовільно” 

63-69 D Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

50-62 Е Достатньо - виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

0-59 “незадовільно” 

“не 

зараховано” 

40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати, 

перед тим як отримати екзамен (залік) 

0-39 F Незадовільно –необхідна серйозна 

подальша робота 

8. Питання до екзамену 

1. Охарактеризуйте гостру і хронічну травматичну патологію ОРА у волейболі. 

2. Охарактеризуйте гостру і хронічну травматичну патологію ОРА у тенісі.    

3. Охарактеризуйте гостру і хронічну травматичну патологію ОРА у футболі.    

4. Охарактеризуйте «професійні» ушкодження і захворювання ОРА у легкоатлетів. 

5. Опишіть морфофункціональні зміни в м’язовій тканині при ушкодженнях м’язів і етапи 

загоєння м'язової травми. 

6. Опишіть морфофункціональні зміни в ушкоджених сухожиллях.  

7. Опишіть морфофункціональні зміни при ушкодженнях м’якотканинних елементів суглоба 

(удари, забої, розтягенення капсульно-зв'язкового апарату суглобів). 

8. Охарактеризуйте ушкодження колінного суглоба: види і механізми ушкоджень (меніски, 

зв’язки). 

9. Розкрийте зміст морфофункціональних змін при ушкодженняж та захворювання кісток і 

окістя, ушкодженнях хребта. 

10. Назвіть етапи реабілітації спортсменів після травм ОРА та розкрийте їх зміст.  
11. Охарактеризуйте принципи реабілітації спортсменів після травм ОРА. 

12. Розкрийте зміст фаз (періодів) відновлення протягом всього процесу реабілітації 

спортсменів після травматичних ушкоджень ОРА. 

13. Сформулюйте спеціальні завдання і засоби реабілітації на етапах відновлення 

спортсменів ігрових видів спорту після травм ОРА. 

14. Опишіть педагогічні та психологічні засоби відновлення у сучасній системі спортивного 

тренування. 

15. Розкрийте питання застосування медико-біологічних засобів відновлення спортивної 

працездатності. 

16. Назвіть загальні принципи підбору і використання відновлювальних засобів у спорті та 

розкрийте їх суть. 

17. Опишіть взаємозв'язок всіх компонентів, що складають основу програми реабілітації.  
18. Які групи передумов важливо враховувати при побудові реабілітаційних програм у 

травмованих спортсменів? Опишіть їх. 

19. Опишіть порушення функцій при різних видах  травм нижніх кінцівок.. 

20. Опишіть біомеханічні характеристики руху нижніх кінцівок при виконанні бігових і 

стрибкових вправ. 

21. Опишіть загальні принципи педагогічної технології реабілітації спортсменів після травм 

опорно-рухового апарату. 

22. Назвіть комплекси відновлювальних засобів, застосовуваних при травмах ОРА у 

спортсменів, за спрямованістю їх впливу та охарактеризуйте їх.  

23. Сформулюйте періодизацію процесу реабілітації спортсменів при травматичних 

ушкодженнях ОРА. 

24. Розкрийте зміст індивідуалізації процесу реабілітації спортсменів після травм ОРА. 

25. Якими шляхами можна досягти оптимізації навантаження в процесі реабілітації 

травмованих спортсменів? 



26.  Охарактеризуйте систему контролю над процесом реабілітації травмованих спортсменів, 

як невід'ємної частини всього процесу відновлення. 

27. Сформулюйте загальні положення і правила для складання реабілітаційної програми. 

28. В чому полягає суть процесу формування власних реабілітаційних методик з відновлення 

спортивної працездатності після травм ОРА. 

29. Коротко опишіть засоби фізичної реабілітації спортсменів безпосередньо після травм 

опорно-рухового апарату. 

30. Розкрийте характер і обсяг відновлювальних заходів на етапі медичної реабілітації 

спортсменів залежно від стадії спортивної травми.  

31. Опишіть фізичну терапію при спортивних травмах плеча в іммобілізаційному періоді 

реабілітації: завдання, засоби впливу та методики їх застосування. 

32. Опишіть фізичну терапію при спортивних травмах плеча в постіммобілізаційному періоді 

реабілітації: завдання, засоби впливу та методики їх застосування. 

33. Опишіть фізичну терапію при спортивних травмах плеча у відновному періоді 

реабілітації: завдання, засоби впливу та методики їх застосування. 

34. Охарактеризуйте завдання, засоби відновлення та методичні основи їх застосування для 

реабілітації спортсменів при травмах кисті і зап'ястка в періоди абсолютної та відносної 

іммобілізації. 

35. Охарактеризуйте завдання, засоби реабілітації та методичні основи їх застосування  при 

травмах колінного суглоба, характер і степінь яких не вимагає оперативного втручання. 

36. Розкрийте завдання, засоби реабілітації та їх застосування  в ранньому 

післяопераційному періоді при ушкодженнях менісків у спортсменів. 

37. Розкрийте завдання, засоби реабілітації та їх застосування  у періоді відновлення функцій 

при ушкодженнях менісків у спортсменів. 

38. Охарактеризуйте тренувально-відновний період реабілітації після оперативного 

лікування ушкоджень менісків у спортсменів: стан пацієнта, завдання, засоби реабілітації та 

їх застосування. 

39. Опишіть функціональні порушення після ушкоджень хрестоподібних зв’язок, завдання, 

засоби реабілітації та їх застосування в період іммобілізації.  

40. Опишіть завдання, засоби реабілітації та їх застосування в період функціонального 

відновлення після ушкоджень хрестоподібних зв’язок на етапі медичної реабілітації.  

41. Розкрийте зміст завдання, засобів реабілітації та їх застосування в тренувально-

відновному періоді медичного етапу реабілітації при ушкодженнях хрестоподібних зв’язок. 

.42 Опишіть функціональні відхилення в діяльності ОРА травмованих спортсменів на 

початку етапу відновлення тренувальної і змагальної діяльності. 

43. Сформулюйте завдання етапу відновлення тренувань спортсменів після травм ОРА. 

44. Назвіть положення і принципи формування програм тренувань реабілітаційного 

спрямування для спортсменів з травмами ОРА. 

45. Розкрийте зміст відновлення фізичних якостей у травмованих спортсменів засобами 

фізичної реабілітації на етапі відновлення тренувальної і змагальної діяльності:  

– зміцнення травмованої ділянки,  

– відновлення і розвиток спритності,  

– відновлення гнучкості й координації рухів,  

– відновлення і розвиток витривалості,   

– відновлення і розвиток швидкісно-силових якостей. 

46. Опишіть фізіологічні особливості відновлення рухових дій (умінь) і навичок у 

травмованих спортсменів. 

47. Розкрийте поняття реабілітаційного потенціалу спортсмена на етапі спортивної 

реабілітації. Яким є поділ спортсменів за рівнем реабілітаційного потенціалу.  

48. Які фактори лежать в основі визначення рівня реабілітаційних можливостей? Назвіть їх і 

коротко охарактеризуйте.   

49. Назвіть порушення функції ОРА відповідно до виду ушкодження у спортсменів. 



50. Розкрийте завдання 2-го (адаптивно-тренувального) етапу реабілітації спортсменів з 

низьким рівнем реабілітаційних можливостей та засоби фізичної реабілітації для їх 

контролю. 

51. Розкрийте завдання 2-го (адаптивно-тренувального) етапу реабілітації спортсменів із 

задовільним рівнем реабілітаційних можливостей та засоби фізичної реабілітації для їх 

контролю. 

52. Назвіть основні цілі реабілітації спортсменів після травм ОРА на заключному етапі 

реабілітації. 

53. Опишіть схему занять із загальної та спеціальної фізичної підготовки у тренувальному 

режимі реабілітації спортсменів після травм ОРА.  

54. Охрактеризуйте спеціальні фізичні вправи на відновлення загальної працездатності при 

травмі однієї з нижніх кінцівок. 

55. Сформулюйте завдання відновного лікування в цілях підтримання і відновлення фізичної 

підготовленості після травм ОРА у спортсменів. 

56. Якими є особливості розвитку силових здібностей спортсмена? 

57. Якими є особливості розвитку швидкісних здібностей спортсмена? 

58. Назвіть види витривалості та засоби і методи її розвитку у спортсменів в період 

реабілітації. 

59. Охарактеризуйте тренувальні засоби на першому тижні адаптивно-тренувального періоду 

реабілітації спортсменів після травм ОРА. 

60. Охарактеризуйте тренувальні засоби на другому тижні адаптивно-тренувального періоду 

реабілітації спортсменів після травм ОРА. 

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,  який  не  виконав  усі  

передбачені програмою індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за 

основним талоном; 

- академічна доброчесність: списування під час контрольних робіт та інших форм 

контролюзаборонені (в т.ч.  із  використанням  мобільних  пристроїв).  Мобільні  пристрої  

дозволяється використовувати  лише  під  час  он-лайн  тестування  (наприклад,  за  

допомогою  GoogleForms); 

- політика  щодо  відвідування:  відвідування  занять  не  є  обов’язковим  

компонентомоцінювання,  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. 
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