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Денна 3 

5 150/5 58 30 – 28 – 92 – + – 

6 90/3 44 22 – 22 – 46 – – + 
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3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання: є сформувати у майбутніх фахівців сфери фізичної терапії та ерготерапії 

цілісну систему професійних знань і практичних навичок у сфері фізичної реабілітації осіб з 

порушеннями діяльності опорно-рухового апарату з метою відновлення їх рухової 

активності.Результати навчання:  

Здобувач вищої освіти повинен знати: 

− − загальні  принципи і клініко-фізіологічне обгрунтування застосування засобів фізичної 

реабілітації в лікарняному і післялікарняному періодах реабілітації при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату (ОРА);  

− особливості застосування засобів, форм і методів лікувальної фізичної культури (ЛФК), 

форм і методів лікувального масажу, фізіотерапевтичних засобів, механотерапії й 

працетерапії при травматичних ушкодженнях ОРА залежно від загального стану хворого, 

характеру і локалізації травми, методу лікування і способу іммобілізації, змісту і обсягу 
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mailto:natalyazak69@gmail.com
mailto:jurogala@gmail.com


оперативного втручання, перебігу післяопераційного періоду, наявності супутніх 

захворювань, віку хворого, рухового режиму, періоду реабілітації;   

− роль  засобів відновного лікування у комплексній реабілітації хворих при ранах, 

термальних травмах, діафізарних і епіфізарних (внутрішньосуглобових) переломах кісток 

верхніх і нижніх кінцівок, травматичних вивихах; 

− застосування засобів фізичної реабілітації при переломах кісток таза і хребта, 

захворюваннях суглобів (артритах і артрозах),тотальному ендопротезуванні суглобів, 

травмах скелету обличчя, ЛОР-органів і очей; 

− особливості використання засобів фізичної реабілітації  при травмах ОРА у спортсменів 

та осіб з інвалідністю, у комплексному лікуванні порушень постави, сколіотичної хвороби та 

плоскостопості. 

Здобувач вищої освіти повинен вміти: 

 проводити  співбесіди з пацієнтом для визначення його скарг чи побажань, вести записи 

спілкування з пацієнтом у ході реалізації реабілітаційного процесу; 

 визначати рівень порушення рухових функцій та фізичного стану пацієнта з 

порушеннями діяльності опорно-рухового апарату, з яким буде проводитись фізична 

реабілітація, використовуючи інформативні та надійні тести (огляд, пальпаторне обстеження, 

тестування сили і тонусу м`язів та основних рухових функцій пацієнта);  

 планувати реабілітаційний процес, складати програм з фізичної реабілітації, будувати 

схеми занять з реабілітації; 

 володіти вітчизняними та зарубіжними методиками фізичної реабілітації при 

порушеннях діяльності ОРА, методами навчання і розвитку осіб з обмеженими 

можливостями з урахуванням патології ОРА і віку; 

 володіти загальними підходами до вибору необхідної методики застосування 

реабілітаційних технологій (ЛФК, масаж, фізіотерапія) при відхиленнях в діяльності опорно-

рухового апарату, зумовлених хворобою чи травмою; вміти розробляти комплекси вправ з 

оздоровчих видів гімнастики, ходьби та бігу, вправ зі спортивних та рухливих ігор і складати 

індивідуальні програми реабілітації; 

 володіти методами і прийомами проведення реабілітаційних втручань при порушеннях 

діяльності ОРА з метою відновлення порушених або тимчасово втрачених функцій, розвитку 

збережених функцій, запобігання прогресування основного захворювання, можливої появи 

або прогресування ускладнень, зумовлених основним дефектом; 

 оцінювати і формулювати висновок про якість і ефективність окремого реабілітаційного 

заняття. 

Компетентності: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 трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції 

придатні засоби 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 формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної 

терапії та/або 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 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 дисципліни є знання з «Фізіології  

людини та рухової активності», «Функціональної анатомія людини», «Основ травматології та 

ортопедії (за професійним спрямуванням)», «Міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров'я», «Терапевтичних вправ». . 

Постреквізити дисципліни: набуті знання будуть застосовуватись під час 

проходження клінічних практик. 

4. Програма дисципліни 

Зміст основних розділів дисципліни 

VСЕМЕСТР 

РОЗДІЛ І 

Загальні принципи ФР при порушеннях діяльності ОРА.  

ФР при ранах, термальних травмах, діафізарних переломах кісток верхніх і нижніх 

кінцівок 

Обгрунтування застосування засобів ФР при порушеннях діяльності ОРА. Поняття 

про травму і “травматичну хворобу”. Клініко-фізіологічне обгрунтування застосування 

засобів ФР при порушеннях діяльності ОРА. Основи анатомії та біомеханіки. 

Артрокінематика. Будова та функції м’язово-скелетної системи. Біомеханічні особливості 

діяльності опорно-рухового апарату. Класифікація суглобів та їх рух. Застосування 

„суглобової гри” в реабілітації. Біомеханічні властивості тканин. Баланс обмінних процесів 

у суглобах. Біомеханічні властивості зв'язок і сухожиль. Біомеханіка м’язових скорочень. 

Підсумковий рух у суглобі та неврологічні і м’язові фактори, що впливають на нього. 

М‘язова архітектура. Співвідношення сили і довжини м’язів та сили і швидкості скорочення 

м’язів. М’язовий тонус та синергізм і антагонізм у роботі м’язів. 

Загальні принципи ФР при порушеннях діяльності ОРА. Загальні принципи 

застосування ЛФК при травмах ОРА. Принципи застосування лікувального масажу на етапах 

реабілітації. Фізіотерапія при травмах ОРА. Механо- і працетерапія при травматичних 

ушкодженнях ОРА.Рани. Засоби відновлення на етапах реабілітації після ран. Рани, їх 

класифікація, фази і види загоєння, ускладнення, лікування. Основні положення застосування 

засобів відновлення на лікарняному етапі  реабілітації пацієнтів з раневими ушкодженнями. 

Застосування засобів фізичної реабілітації на післялікарняному етапі комплексного 

лікування хворих з раневими ушкодженнями. 

Фізична реабілітація при термальних травмах.Поняття про опіки. Ступені опіків за 

глибиною ураження. Поняття про опікову хворобу. Застосування засобів ФР у лікарняному і 

післялікарняному періодах реабілітації при опіках. Відмороження. Ступені відморожень за 

глибиною ураження. Застосування ЛФК, лікувального масажу, фізіотерапії, механотерапії, 

працетерапії в післялікарняному періоді реабілітації при відмороженнях. 

Основи фізичної реабілітації при діафізарних переломах трубчастих кісток. 

Переломи кісток, види переломів, характер зміщення відламків, діагностика. Основні 

принципи і методи лікування переломів. Поняття про діафізарні переломи трубчастих кісток. 

Завдання і принципи ЛФК при діафізарних переломах кісток на етапах реабілітації. Завдання 

і принципи застосування лікувального масажу, фізіотерапії, механотерапії і працетерапії в 

лікарняному і післялікарняному періодах реабілітації. Анатомічна будова верхнього 

плечового поясу, верхніх і нижніх кінцівок. Принципи і методи обстеження опорно-рухового 

апарату. Дослідження амплітуди руху. Обстеження м’язової системи. Мануальне 



тестування сили м’язів: шиї, тулуба, плечового поясу, кульшового, колінного та гомілково-

стопного суглобів. Визначення рухових проблем.   

Фізична реабілітація при діафізарних переломах трубчастих кісток верхньої 

кінцівки, лопатки і ключиці. Фізична реабілітація при діафізарних переломах  плеча на 

етапах реабілітації. Фізична реабілітація при діафізарних переломах кісток передпліччя в 

лікарняному і післялікарняному періодах реабілітації. Перелом променевої кістки в 

типовому місці, особливості фізичної реабілітації. Поняття про переломи лопатки та 

ключиці. Застосування засобів ФР на етапах реабілітації при переломах лопатки й ключиці. 

Фізична реабілітація при діафізарних переломах стегна.Перелом діафіза стегна: 

етіологія, методи лікування та іммобілізації. ЛФК при діафізарному переломі стегна на 

етапах реабілітації. Лікувальний масаж, фізіотерапія, механотерапія і працетерапія при 

переломі діафіза стегна в лікарняному періоді реабілітації при переломах тіла стегнової 

кістки. Застосування засобів фізичної реабілітації в післялікарняному періоді реабілітації 

пацієнтів після перелому діафіза стегна. 

Фізична реабілітація при діафізарних переломах кісток гомілки.Переломи кісток 

гомілки. Етіологія, методи лікування та іммобілізації. Застосування ЛФК, лікувального 

масажу, фізіотерапії, механотерапії та працетерапії в лікарняному періоді реабілітації. Засоби 

ФР  у післялікарняному періоді реабілітації пацієнтів з після перелому кісток гомілки. 

 

РОЗДІЛ II 

Засоби ФР при внутрішньосуглобових пошкодженнях кісток верхніх і нижніх 

кінцівок. ФР на етапах відновного лікування травматичних вивихів 

ФР при пошкодженнях суглобів (забої, переломи, вивихи). Епіфізарні переломи 

кісток верхньої кінцівки.Поняття про ушкодження суглобів, методи і принципи лікування. 

Клініко-фізіологічне обгрунтування застосування засобів ФР при внутрішньосуглобових 

(епіфізарних) переломах. Переломи шийки плеча, види переломів. ЛФК, лікувальний масаж, 

фізіотерапія на етапах реабілітації при епіфізарних переломах плечової кістки.  Анатомічна 

будова суглобів та класифікація внутрішньосуглобових переломів. Застосування ЛФК, 

лікувального масажу, фізіотерапії, механотерапії та працетерапії на етапах реабілітації 

при травмах ліктьового суглоба.  

Фізична реабілітація при переломах кісток зап’ястка, п’ястка і фаланг пальців 

кисті.Етіологія, методи лікування, особливості іммобілізації, ЛФК при переломах кісток 

зап’ястка. Механізм травми, особливості іммобілізації, ЛФК при переломах п’ясткових 

кісток. Механізм травми, особливості іммобілізації, ЛФК  при переломах фаланг пальців 

кисті. Засоби ФР в іммобілізаційному періоді реабілітації при переломах кисті. Анатомічна 

будова кисті. Застосування засобів фізичної реабілітації у постіммобілізаційному та 

відновному періодах реабілітації при переломах кісток зап’ястка, п’ястка і фаланг пальців.  

Фізична реабілітація при переломах шийки стегна. Причини переломів шийки стегна, 

види, методи лікування. Особливості застосування ЛФК при консервативному та 

оперативному методах лікування перелому шийки стегна на етапах реабілітації. Завдання і 

зміст лікувального масажу на етапах реабілітації хворих при ушкодженнях в кульшовому 

суглобі. Застосування фізіотерапевтичних засобів реабілітації на етапах відновлення 

хворих з внутрішньосуглобовими ушкодженнями в ділянці кульшового суглоба.  
 Фізична реабілітація при травмах колінного суглоба.Поняття про травми колінного 
суглоба (переломи виростків стегнової і великогомілкової кісток, наколінка, ушкодження 
менісків, бокових і хрестоподібних зв’язок). Клініко-фізіологічне обґрунтування 
застосування засобів ФР при травмах колінного суглоба. Застосування ЛФК при переломах 
виростків стегнової і великогомілкової кісток та наколінка на етапах реабілітації. Будова 
колінного суглоба. Завдання і зміст лікувального масажу при ушкодженнях в колінному 
суглобі на етапах реабілітації. Застосування фізіотерапевтичних засобів реабілітації на 
етапах відновлення хворих з внутрішньосуглобовими ушкодженнями в колінному суглобі.  



ФР при пошкодженнях менісків і зв’язок.Причини і клініка травматичних 

ушкоджень менісків, показання до меніскектомії. Застосування засобів фізичної реабілітації 

на етапах реабілітації після меніскектомії. Застосування ЛФК та інших засобів ФР при 

ушкодженнях бокових і хрестоподібних зв’язок в лікарняному і після лікарняному періодах 

реабілітації.  

Фізична реабілітація при переломах кісток надп’ятково-гомілкового суглоба,  

плеснових кісток і фаланг пальців стопи.Поняття про переломи кісток надп’ятково-

гомілкового суглоба (кісточок, таранної і п’яткової кісток), плеснових кісток та фаланг 

пальців стопи. Методи лікування та принципи застосування засобів ФР при переломах 

кісточок, таранної і п’яткової кісток в лікарняному періоді реабілітації.  Особливості 

застосування засобів ФР при переломах плеснових кісток і кісток фаланг пальців стопи в 

лікарняному періоді реабілітації. Анатомічна будова стопи та її функції. Завдання і 

особливості застосування лікувального масажу на етапах реабілітації при 

внутрішньосуглобових переломах стопи. Завдання і види фізіотерапевтичних процедур на 

етапах реабілітації при внутрішньосуглобових переломах в ділянці стопи. 

Фізична реабілітація при ушкодженнях п’яткового ахіллового 

сухожилка.Причини ушкодження ахіллового сухожилка, методи лікування та іммобілізації. 

ФР при пошкодженні ахіллового сухожилка в період іммобілізації. Засоби реабілітації 

хворих з ушкодженням ахіллового сухожилка в постіммобілізаційному періоді. Завдання і 

особливості застосування ЛФК, лікувального масажу та фізіотерапії у відновному періоді 

реабілітації хворих з ушкодженням ахіллового сухожилка.  

Фізична реабілітація при вивихах.Класифікація вивихів. Етіологія, ознаки вивиху, 

методи лікування та іммобілізації при вивихах. ФР при вивихах в плечовому суглобі. 

Поняття про звичний вивих плеча. Причини виникнення. Особливості застосування засобів 

ФР при звичному вивиху плеча у спортсменів. Особливості фізичної реабілітації на етапах 

абсолютної й відносної іммобілізації  при вивихах у ліктьовому суглобі.Вивихи у кульшовому 

суглобі. Причини виникнення, види, симптоми, методи лікування та іммобілізації. 

Застосування ЛФК в реабілітації хворих з вивихом у кульшовому суглобі  в лікарняному і 

післялікарняному періодах реабілітації. Завдання і методика проведення лікувального 

масажу при вивихах у суглобах. Завдання і види фізіотерапевтичних процедур при вивихах у 

суглобах. Зміст і терміни застосування механо- і працетерапії при вивихах.  

 

VI СЕМЕСТР 

РОЗДІЛ III 

Застосування засобів ФР при переломах кісток таза і хребта, захворюваннях суглобів, 

травмах скелету обличчя, ЛОР-органів і очей 

ФР при переломах кісток таза. Види переломів кісток таза, методи іммобілізації та 

лікування. Особливості ЛФК в лікарняному періоді реабілітації  при переломах кісток таза. 

Завдання і зміст ЛФК  I періоду. Завдання і зміст ЛФК II періоду. Завдання і зміст ЛФК III 

періоду. Застосування ЛФК у післялікарняний період відновлення стану здоров’я осіб після 

травматичних ушкоджень тазових кісток. Будова тазового кільця. Лікувальний масаж, 

засоби фізіотерапії, працетерапія на етапх реабілітації при переломах кісток таза.  

Компресійні переломи хребта. Переломи хребта, види, причини виникнення. Поняття 

про компресійні переломи хребта і методи їх лікування. Функціональний метод лікування 

компресійних переломів грудних і поперекових  хребців. Застосування ЛФК, лікувального 

масажу, фізіотерапії при компресійних переломах грудних і поперекових хребців в 

лікарняному періоді реабілітації. Застосування ЛФК, лікувального масажу, фізіотерапії при 

компресійних переломах грудних і поперекових хребців в післялікарняному періоді 

реабілітації.Засоби ФР на етапах консервативного лікування при компресійних переломах 

шийних хребців в  лікарняному періоді реабілітації. Застосування засобів ФР при 

компресійних переломах шийних хребців в післялікарняному періоді реабілітації. 



Обгрунтування застосування засобів ФР при захворюваннях суглобів. ФР при 

артритах і артрозах. Загальне поняття про захворювання суглобів. Клініко-фізіологічне 

обгрунтування застосування засобів ФР при захворюваннях суглобів. Артрити: етіологія, 

основи патогенезу, класифікація, клінічний перебіг. ФР при артритах в лікарняний період 

реабілітації. ФР при артритах в післялікарняний період реабілітації.Загальне поняття про 

артрози. Причини виникнення артрозів, клінічні симптоми. Патогенез, клінічна картина  

остеохондрозу хребта. ЛФК в гострому й підгострому періодах перебігу остеохондрозу. 

Лікувальний масаж і фізіотерапія в лікарняному періоді реабілітації при остеохондрозі. 

Завдання та методики проведення масажу і фізіотерапії в лікарняному періоді реабілітації 

хворих з деформуючими артрозами. Завдання ЛФК у післялікарняний період реабілітації при 

деформуючих остеоартрозах та остеохондрозі хребта. Комплекси вправ з лікувальної 

гімнастики при деформуючих остеоартрозах та остеохондрозах хребта в післялікарняному 

періоді реабілітації. Лікувальний масаж, фізіотерапія, механотерапія, працетерапія при 

артрозах і остеохондрозах хребта в післялікарняному періоді реабілітації.  

ФР при ендопротезуванні колінного суглоба. Поняття про тотальне 

ендопротезування суглобів. ФР при ендопротезуванні колінного суглоба в 

передопераційному періоді. ФР після ендопротезування колінного суглоба в ранній 

післяопераційний період лікарняного періоду реабілітації. Застосування засобів ФР у 

післялікарняному періоді реабілітації хворих з протезованим колінним суглобом. 

ФР при ендопротезуванні кульшового суглоба.Показання до тотального 

ендопротезування кульшових суглобів. Застосування засобів ФР в передопераційному 

періоді. ФР після ендопротезування кульшового суглоба в ранньому післяопераційному 

періоді.Застосування засобів ФР у найближчому післяопераційному періоді.  ФР хворих з 

протезованим кульшовим суглобом у пізньому післяопераційному періоді.Застосування 

засобів фізичної реабілітації в післялікарняному періоді після ендопротезування кульшового 

суглоба.  

ФР при травмах шелепно-лицевої ділянки, ЛОР-органів і очей. Завдання і методика 

ЛФК при травмах скелету обличчя (нижньої щелепи, виличної кістки). ФР при 

травматичних пошкодженнях ЛОР-органів (носа і вуха). ФР осіб з травмами очей. 

 

РОЗДІЛ IY 

Особливості ФР при травмах ОРА у спортсменів та осіб з інвалідністю.  

ФР при порушеннях постави, сколіотичній хворобі та плоскостопості   

ФР при травмах ОРА в спортсменів. ЗавданняФРспортсменів з травмами ОРА. 

ОсобливостіФР при травмах ОРА вспортсменів та їх характеристика. ЕтапиФРспортсменів. 

Терміниповернення до тренуваньспортсменів, що перенесли травмиОРА. Особливості 

застосування ЛФК та інших засобів фізичної реабілітації в післялікарняному періоді 

реабілітації спортсменів після перенесених травм опорно-рухового апарату. Заходи для 

зменшення ризику повторних ушкоджень. Правила тейпування. 

ФР при ампутаціях кінцівок в лікарняному періоді реабілітації.Поняття про 

ампутації та післяопераційні ускладнення. Протезування штучними кінцівками.ФР при 

ампутаціях в передопераційному періоді. Реабілітаційні заходи в ранньому 

післяопераційному періоді. ЛФК в ранньому післяопераційному періоді при ампутації 

верхніх кінцівок. ЛФК в ранньому післяопераційному періоді при ампутації нижніх кінцівок. 

Лікувальний масаж і фізіотерапія в лікарняному періоді реабілітації при ампутаціях верхніх 

і нижніх кінцівок.   

ФР при ампутаціях верхніх і нижніх кінцівок в післялікарняному періоді.ЛФК на 

етапі підготовки кукси і хворого до протезування при ампутації верхніх кінцівок. Методика 

навчання користування постійним протезом руки. Лікувальний масаж, фізіотерапія, 

механотерапія і працетерапія в післялікарняному періоді при ампутаціях.ФР при ампутаціях 

нижніх кінцівок в післялікарняному періоді.  



ФР при порушенняхпостави і сколіозі.Онтогенез вигинів хребта. 

Ознакинормальноїпостави. Порушенняпостави у фронтальній і сагітальнійплощинах. 

Причини порушеньпостави та їхпрофілактика. ЛФКпри порушенняхпостави.Функціональне 

обстеження постави і ходи. Застосування лікувального масажу, фізіотерапії, 

гідрокінезотерапії та плавання при порушеннях постави. Сколіотична хвороба. Ступені 

сколіозу. ЛФК та інші засоби ФР при сколіозі.  Функціональні проби для оцінки впливу 

фізичних навантажень на заняттях з ЛФК при сколіозах.Плоскостопість. Види, етіологія, 

симптоматика. Плантограма. Засоби фізичної реабілітації при плоскостопості. 

Обгрунтування застосування рухливих ігор у комплексній програмі фізичної реабілітації 

дітей із плоскостопістю.  

 

Курсивом виділено тематику для самостійного опрацювання.  

Тематика практичних занять 

VСЕМЕСТР 

1. ОбгрунтуваннязастосуваннязасобівФР при порушенняхдіяльності ОРА. 

2. ЗагальніпринципиФР при порушенняхдіяльності ОРА.Рани. Засобивідновлення на 

етапахреабілітаціїпісля ран. 

3. Фізичнареабілітація при термальних травмах. 

4. Основифізичноїреабілітації при діафізарних переломах трубчастихкісток. 

5. Фізичнареабілітація при діафізарних переломах кістокверхньоїкінцівки, лопатки і 

ключиці. 

6. Фізичнареабілітація при діафізарних переломах стегна. 

7. Фізичнареабілітація при діафізарних переломах кістокгомілки. 

8. ФР при пошкодженняхсуглобів (забої, переломи, вивихи). Епіфізарні переломи 

кістокверхньоїкінцівки . 

9. Фізичнареабілітація при переломах шийки стегна. 

10. Фізичнареабілітація при травмах колінногосуглоба . 

11. Фізичнареабілітація при пошкодженняхменісків. 

12. Фізичнареабілітація при переломах кістокнадп’ятково-гомілковогосуглоба,  

плесновихкісток і фаланг пальців стопи. 

13. Фізичнареабілітація при ушкодженняхп’ятковогоахілловогосухожилка. 

14. Фізичнареабілітаціяпрививихах. 

 

VI СЕМЕСТР 

1. Фізичнареабілітація при переломах кісток таза. 

2. Компресійні переломи хребта. Фізична реабілітація при компресійних переломах хребта. 

3. Фізичнареабілітація при артритах. 

4. Фізична реабілітація при артрозах. 

5. Фізична реабілітація приендопротезуванніколінногосуглоба. 

6. Фізична реабілітація при ендопротезуваннікульшовогосуглоба. 

7. Фізичнареабілітація при травмах опорно-руховогоапаратууспортсменів. 

8. ФР при ампутаціях кінцівок в лікарняному періоді реабілітації.  

9. Фізична реабілітація при ампутаціях верхніх і нижніх кінцівок в післялікарняному 

періоді реабілітації. 

10. Фізична реабілітація при порушенняхпостави. 

11. Фізична реабілітація сколіотичній хворобі і плоскостопості. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

VСЕМЕСТР 

1. Скласти орієнтовну програму з ФР хворих з опіковою хворобою в період видужання. 



2. Скласти орієнтовну програму ФР при діафізарному переломі плеча в іммобілізаційному 

періоді. 

3. Скласти орієнтовну програму ФР при діафізарному переломі плеча в 

постіммобілізаційному періоді. 

4. Скласти орієнтовну програму ФР при діафізарному переломі плеча у відновному періоді. 

5. Скласти конспект заняття з ЛГ при діафізарному переломі плечової кістки в 

іммобілізаційному періоді. 

6. Скласти конспект заняття з ЛГ при діафізарному переломі плечової кістки в 

постіммобілізаційному періоді. 

7. Скласти конспект заняття з ЛГ при діафізарному переломі стегна під час скелетного 

витягнення у I-ому і у II-ому періодах реабілітації. 

8. Скласти конспект заняття з ЛГ при переломі шийки плеча в іммобілізаційному періоді 

реабілітації. 

9. Скласти конспект заняття з ЛГ при переломі шийки плеча в постіммобілізаційному періоді 

реабілітації. 

10. Скласти конспект заняття з ЛГ при ушкодженнях фаланг пальців руки в II періоді 

реабілітації. 

11. Скласти конспект заняття з ЛГ при консервативному лікуванні перелому шийки стегна в 

I періоді. 

12. Скласти конспект заняття з ЛГ при консервативному лікуванні перелому шийки стегна в 

II періоді. 

13. Скласти конспект заняття з ЛГ при оперативному лікуванні травми меніска в I, II чи III 

періодах реабілітації. 

14. Скласти конспект заняття з ЛГ при переломі кісток ліктьового суглоба в 

іммобілізаційному періоді. 

15. Скласти конспект заняття з ЛГ при переломі кісток ліктьового суглоба в 

постіммобілізаційному періоді. 

16. Скласти конспект заняття з ЛГ при консервативному лікуванні перелому кісточок стопи в 

постіммобілізаційному періоді. 

17. Скласти конспект заняття з ЛГ для надп'ятково-гомілкового суглоба при ушкодженнях 

ахіллового сухожилка в I чи II періодах реабілітації. 

28. Скласти конспект заняття з ЛГ для хворого з вивихом у плечовому суглобі в 

постіммобілізаційному періоді реабілітації. 

19. Скласти конспект заняття з ЛГ для хворого з вивихом у кульшовому суглобі в 

постіммобілізаційному періоді реабілітації. 

20. Скласти конспект заняття з ЛГ при переломі ключиці. 

 

VI СЕМЕСТР 

1. Скласти конспект заняття з ЛГ при компресійному переломі хребта в нижньогрудному і 

поперековому відділах на лікарняному етапі реабілітації. 

2. Скласти конспект заняття з ЛГ при компресійному переломі хребта в нижньогрудному і 

поперековому відділах на післялікарняному етапі реабілітації. 

3. Скласти конспект заняття з ЛГ при компресійному переломі шийного відділу хребта на 

лікарняному етапі реабілітації. 

4. Скласти конспект заняття з ЛГ при компресійному переломі шийного відділу хребта на 

післялікарняному етапі реабілітації. 

5. Скласти конспект заняття з ЛГ при переломах кісток таза без порушення тазового кільця 

на лікарняному етапі реабілітації. 

6. Скласти конспект заняття з ЛГ при переломах кісток таза без порушення тазового кільця 

на лікарняному етапі реабілітації. 

7. Скласти конспект заняття з ЛГ для раннього післяопераційного періоду після 

ендопротезування колінного суглоба (лікарняний етап реабілітації). 



8. Скласти конспект заняття з ЛГ для найближчого і пізнього післяопераційного періодів 

після ендопротезування колінного суглоба (післялікарняний етап реабілітації). 

9. Скласти конспект заняття з ЛГ для раннього післяопераційного періоду після 

ендопротезування кульшового суглоба (лікарняний етап реабіліації). 

10. Скласти конспект заняття з ЛГ для найближчого і пізнього післяопераційного періодів  

ендопротезування кульшового суглоба (післялікарняний етап реабілітації). 

11. Скласти схему заняття з ЛФК з наведеним в ній орієнтовним комплексом спеціальних 

вправ з лікувальної гімнастики після ампутації гомілки в ранній післяопераційний період. 

12. Скласти орієнтовний комплекс спеціальних вправ на формування навички правильної 

постави.  

13. Скласти комплекс фізичних вправ для створення і зміцнення м'язового корсета при 

сколіозах. 

14. Скласти комплекс симетричних і асиметричних фізичних вправ при сколіозах. 

15. Скласти конспект заняття з ЛГ при плоскостопості. 

Студент може запропонувати свою тему, узгодивши її з викладачем. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

№з/п Аспект роботи  Бали, максимум 

1. Ступінь виконання завдання, поставленого керівником 
перед студентом або повнота розкриття теми у завданні. 

5 

2. Якість оформлення (дотримання структури оформлення, 
малюнки, схеми, таблиці, мовне оформлення тощо). 

2 

3. Захист ІЗ на практичному занятті 3 

Всього: 10 

 

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 переносний мультимедійний проектор і 

екран для демонстрації лекцій, ноутбук з доступом до мережі Інтернет; кінезотерапевтична 

клітка, крісла-візки; милиці, палиці, ходунки; ерготерапевтичні стенди; терапевтичні 

кушетки; фітболи; карімати; велоергометр; гантелі; шведська стінка; гоніометри. 

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. Формою підсумкового контролю є залік в 5–ому 

семестрі і екзамен у 6 семестрі. 

Розподіл100балівміжвидамиробіт: 

 

 Семестр - V Семестр - VI 

Екзамен 

 Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4 

Відповіді на практичних  заняттях 25 25 25 25 

Контрольна робота  20 20 20 20 

ІЗ 10 10 

Всього балів 
100 100 

100 
Середньозважена за два семестри (до 100) 

Ваговий коефіцієнт 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 = 50  - максимальна кількість балів,  яку  студент може 

отримати за відповіді на практичних заняттях в семестрі. 

Заліку V семестрі отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були 

передбачені робочою програмою, та набрали не менше, ніж 60 балів. 

Семестровий контроль проводиться наприкінці VI семестру у формі усного екзамену за 

екзаменаційними білетами. Позаяк, дисципліна вивчається два семестри, то сумарна 

кількість балів з дисципліни визначається як середньозважена поточної успішності за два 

семестри 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 сзв підс
S S S   

, 

де пот сзв
S

 – середньозваженакількість балів за поточний контроль у двох семестрах, що 

визначається за формулою: 

   1 1 2 2 1 2пот сзв пот пот
S K S K S K K    

; 

Sпот.1,Sпот.2 – кількість балів за поточний контроль відповідно у V таVI  семестрах, 1
K  

та 2
K  – число кредитів у V таVI  семестрах; 

підс
S – кількість балів за підсумковий контроль (екзамен). 

Залік та екзамен за талоном №2 і перед комісією проводяться в усній формі 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 

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 

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

 

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; 

5

K

n

A
Х 

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


- 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.Залік не 

передбачає обов’язкової присутності студента. 

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна: 

1. Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. - К.: Олімпійська література, 2009. - 488с. 

2. Мухін В. М. Фізична реабілітація в травматології: монографія / В.М. Мухін.- Л.: ЛДУФК, 

2015. – 501 с. 

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

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

4. Физическаяреабилитация / подобщ. ред. С. Н. Попова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.- 608 

с. 

Допоміжна: 
5. Кашуба В.А. Биомеханика осанки / В.А. Кашуба. – Київ: Олімпійська література, 2003 . – 

280 с. 

6. Лечебнаяфизическая культура: учебноепособие /В. А. Епифанов. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 

2006. – 567с. 

7. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві: навч. посіб. / [Л. О. 

Вакуленко, І. Р. Мисула, Л. В. Левицька та ін.]; за заг. ред. Л. О. Вакуленко. – Тернопіль: 

ТДМУ, 2015. – С. 175 – 183. 
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