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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія 

Загальний обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС  

Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 2, семестр – 3, 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 

Розподіл годин за видами робіт 
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Денна 2 ІІІ 90/3 44 16 – 28 – 46 – + – 

2. Викладачі 

Грибок Ніна Миколаївна 

E-mail: 

ilnitskaya832010@gmail.com 

Тел.: 0976213837 

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання – формування у майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів 

визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема 

здатності до застосування у професійній діяльності терапевтичних вправ у відновному лікуванні 

різних категорій осіб. 

Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

– різновиди терапевтичних прав; 

– механізм лікувальної дії терапевтичних вправ; 

– принципи застосування фізичних вправ;  

– покази і протипокази до різних типів вправ; 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp
https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view
mailto:ilnitskaya832010@gmail.com


– основні методичні правила підбору терапевтичних вправ в залежності від реабілітаційних 

інтервенцій; 

– методику застосування терапевтичних вправ. 

Студент повинен вміти: 

– розрізняти види терапевтичних вправ; 

– показати правильну техніку виконання терапевтичних вправ; 

– правильно застосовувати терапевтичні вправи під час реабілітаційних втручань; 

– адекватно дозувати вправи, виходячи з реабілітаційних протоколів; 

– складати індивідуальну програму занять терапевтичними вправами та оцінити її вплив; 

– оцінити стан пацієнта/клієнта під час реабілітаційного втручання 

Компетентності 

 загальні: 

– знання та розуміння предметної області та розуміння       професійної діяльності; 

– здатність працювати в команді; 

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 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 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 знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та 

ерготерапії. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання з медико-

біологічних, спортивно-педагогічних дисциплін, зокрема з функціональної анатомії, біомеханіки, 

фізіології людини та рухової активності, пропедевтики внутрішніх хвороб, теорії і методики 

фізичного виховання, оздоровчих видів рухової активності, біохімії, біологічних основ рухової 

активності, фахових дисциплін: вступу у фізичну терапію, основ фізичної терапії, ерготерапії, 

основ медичної та соціальної реабілітації, масажу, фізичної терапії та ерготерапії при 

порушеннях діяльності внутрішніх органів. 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у процесі 

проходження клінічних практик з фізичної терапії та ерготерапії, а також під час вивчення 

навчальних курсів професійного спрямування: «Кінезіологія», «Тестування рухових якостей», 

«Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності ОРА», «Фізична терапія та 

ерготерапія при порушеннях діяльності ОРА», «Догляд за хворими з елементами фізичної 

реабілітації», «Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової 

системи», «Фізична терапія та ерготерапія у педіатрії», «Фізична терапія та ерготерапія при 

порушеннях діяльності нервової системи». 

 

4. Програма дисципліни.  
 



Тема 1. Біомеханічні властивості м’язів. Скелет та його функції. Важелі в тілі людини. 

Площини та осі тіла людини. 

Фізичні властивості м’язів. Робота м’язів. Режими м’язової роботи. Види м’язової роботи. Втома 

та перевтома м’язів. Скелет та його функції. З’єднання кісток. Біомеханічні важелі в тілі людини. 

Площини та осі тіла людини. 

 

Тема 2. Механічні та методичні принципи використання терапевтичних вправ. 

Механічні принципи, які використовуються у функціональній діяльності. Методичні принципи 

призначення терапевтичних вправ. Терапевтична гімнастика. Протипоказання до призначення 

терапевтичних вправ. Абсолютні протипоказання до вправ на тренажерах. Значення техніки 

виконання терапевтичних вправ. Основи техніки виконання вправ. Перехресні синдроми. 

 

Тема 3. Мануальне м’язове тестування як складова кінезіологічної діагностики в 

процесі реабілітації. 

Кінезіологічна діагностика та корекція в реабілітаційному процесі. Етапи кінезіологічної 

діагностики. Мануальне м’язове тестування в процесі кінезіологічної діагностики. Підготовка та 

проведення ММТ. Протипокази, застереження та інструкції щодо проведення ММТ. 

 

Тема 4. Терапевтичні вправи для шийного відділу хребта. 

М’язи шиї, їх початок, місця кріплення, функції та інервація. Мануальне м’язеве тестування м’язів 

шиї. Терапевтичні вправи для шийного відділу хребта. 

 

Тема 5. Терапевтичні вправи для грудного відділу хребта. 

М’язи спини, їх початок, місця кріплення, функції та інервація. Мануальне м’язове тестування 

грудного відділу хребта. Терапевтичні вправи для грудного відділу хребта. Терапевтичні вправи 

для грудної клітки. 

 

Тема 6. Терапевтичні вправи для поперекового відділу хребта 

М’язи попереку та їх функції. Мануальне м’язове тестування м’язів попереку. Терапевтичні 

вправи для поперекового відділу хребта. 

 

Тема 7. Терапевтичні вправи для верхньої кінцівки. Вправи для плечей. 

М’язи верхньої кінцівки та грудного поясу, їх кріплення, функції та інервація. Мануальне м’язове 

тестування  м’язів верхньої кінцівки та грудного поясу. Терапевтичні вправи для відновлення 

функції верхньої кінцівки. Терапевтичні вправи для ліктьового суглоба, зап’ястя, кисті та пальців. 

 

Тема 8. Терапевтичні вправи для нижньої кінцівки. Вправи для тазо-стегнового та 

колінного суглобів. Вестибулярні вправи. 

М’язи тазового пояса, мязи вільної нижньої кінцівки, їх кріплення, функції та інервація. 

Мануальне м’язове тестування  м’язів нижньої кінцівки і тазового поясу. Терпапевтичні вправи 

для відновлення функції нижньої кінцівки. Терапевтичні вправи для гомілково-стопного суглобу і 

стопи. Терапевтичні вестибулярні вправи в положенні сидячи. Терапевтичні вестибулярні вправи в 

ходьбі.  

 

Тематика практичних занять 

1. Біомеханічні властивості м’язів. 

2. Скелет та його функції. Важелі в тілі людини. Площини та осі тіла людини. 

3. Механічні та методичні принципи використання терапевтичних вправ. 

4. Значення техніки виконання терапевтичних вправ. 

5. Мануальне м’язове тестування як складова кінезіологічної діагностики в процесі 

реабілітації. 

6. Терапевтичні вправи для шийного відділу хребта. 



7. Терапевтичні вправи для грудного відділу хребта. 

8. Терапевтичні вправи для грудної клітки. 

9. Терапевтичні вправи для поперекового відділу хребта. 

10. Терапевтичні вправи для верхньої кінцівки. Вправи для плечей. 

11. Терапевтичні вправи для ліктьового суглоба, зап’ястя, кисті та пальців. 

12. Терапевтичні вправи для нижньої кінцівки. Вправи для тазо-стегнового та колінного 

суглобів. 

13. Терапевтичні вправи для гомілково-стопного суглобу і стопи. 

14. Вестибулярні вправи. 

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

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях (№37, №38 (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 (стенди, таблиці, посібники, довідники, 

інший роздатковий матеріал). 

6. Інформація про консультації: консультації, за потреби, проводяться в час, узгоджений з 

викладачем. 

7.  Система оцінювання. 

 Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється під час 

практичних занять, контрольними роботами, співбесідою з лектором та  заліком. 

Семестрова підсумкова оцінка у ІІІ семестрі визначається як сума балів з усіх видів 

навчальної роботи. Залік у ІІІ семестрі отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були 

передбачені робочою програмою. 

 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 

 

 

Семестр – IІІ 

Успішність на практичних заняттях 60 

Самостійна письмова робота  30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних  заняттях (60 

балів), за самостійну письмову роботу (30 балів), за співбесіду 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 оцінок, отриманих на практичних заняттях за семестр (не менше п’ятьох за 

семестр),
 

якщо n<5, то у формулі приймаємо n=5 (відсутні оцінки заміняємо 0 балів), 

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

семестр. 

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

5

K

n

A
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Залік 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 

оцінювання 

університету 

(в балах) 

 
Національна 

шкала 

оцінювання 

 

Оцінка з 

заліку 

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

модульна 

оцінка 

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 

Визначення 

 

90100 

 
“відмінно” 

“зарахова 

но” 

 

90100 

 
А 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

 
 

7589 

 

 
“добре” 

 
8289 В 

Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

 

7581 

 
С 

Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

 
6074 

 

“задовільно” 

6774 D 
Задовільно   –   непогано,   але   зі 

значною кількістю недоліків 

6066 Е 
Достатньо  виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

 
 

059 

 

 
“незадовільно” 

 
“не 

зараховано 

” 

 

3559 

 
FX 

Незадовільно – потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен (залік) 

034 F 
Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

 

8. Питання до заліку.  
1. Фізичні властивості м’язів. 

2. Робота м’язів. Режими м’язової роботи. Види м’язової роботи. 

3. Втома та перевтома м’язів. 

4. З’єднання кісток. Біомеханічні важелі в тілі людини. 

5. Площини та осі тіла людини. 

6. Класифікація фізичних вправ, що застосовуються з терапевтичною метою. 

7. Методичні принципи призначення терапевтичних вправ. 

8. Основні лікувальні концепції вправ. 

9. Терапевтична гімнастика. Протипоказання до призначення терапевтичних вправ. 

10. Абсолютні протипоказання до вправ на тренажерах. 

11. Значення техніки виконання терапевтичних вправ. 

12. Перехресні синдроми. 

13. Хребет: вправи і терапевтичні втручання. 

14. Механічні принципи, які використовуються у функціональній діяльності. 

15. Принципи та методи дозування терапевтичних вправ. 

16. Лікувальний ефект від прикладного застосування вправ. 

17. Кінезіологічна діагностика та корекція в реабілітаційному процесі. Етапи кінезіологічної діагностики. 

18. Мануальне м’язове тестування в процесі кінезіологічної діагностики. Підготовка та проведення ММТ. 

Протипокази, застереження та інструкції щодо проведення ММТ. 

19. Терапевтичні вправи для шийного відділу хребта. 

20. Терапевтичні вправи для грудного відділу хребта. 

21. Терапевтичні вправи для грудної клітки. 

22. Терапевтичні вправи для поперекового відділу хребта. 

23. Терапевтичні вправи для верхньої кінцівки. Вправи для плечей. 

24. Терапевтичні вправи для ліктьового суглоба, зап’ястя, кисті та пальців. 

25. Терапевтичні вправи для нижньої кінцівки. Вправи для тазо-стегнового та колінного суглобів. 

26. Терапевтичні вправи для гомілково-стопного суглобу і стопи. 

27. Вестибулярні вправи. 

28. Терапевтичні вправи для покращення міжм’язового контролю. 



29. Терапевтичні методи для підвищення гнучкості та амплітуди руху. 

30. Терапевтичні вправи на розвиток і покращення м'язової продуктивності, нервово-м'язової контроль, 

координацію рухів. 

 

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 

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. 

Основна: 

1. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Медицина, 1999. – 304 с. 

2. Лечебная физкультура и врачебний контроль: Учебник / под ред.В.А.Епифанова, Г.Л. Апанасенко. – М.: 

Медицина, 1999. – 368с. 

3. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей / под ред. проф. А. Ф. 

Каптелина. – М.: Медицина, 1995. – 400 с. 

4. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина/Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В / за ред. В.В. Клапчука, 

Г.В. Дзяка. – К.:Здоров`я. – 1995. – 312 с. 

5. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.Олімп.л-ра. – 2000. – 423 с. 

6. Окамото Г. Основи фізичної реабілітації / Г. Окамото. – Л. : Галицька видавнича спілка, 2002. – 294 с. 

7. Соколовський В.С., Н.О. Романова, О.Г. Юшковська Лікувальна фізична культура: підручник. – Одеса 

Одес.держ.мед. ун-т, 2005. – 234 с. 

8. Теория и методика физического воспитания. Под общей ред. Т.Ю. Круцевич. К.: Олимпийская литература, 

2003. в 2-ух т. 

9. Шологон Р.П. Лікувальна фізкультура при сечокамяній хворобі. – Дрогобич, Коло, 2004. – 135с. 

10. Kisner, Carolyn, 2002. Therapeutic exercise: foundations and techniques / Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby; 

illustrations by Jerry L. Kisner.—4th ed. 

11. Elizabeth Bryan, 2018. Тhe Comprehensive Manual of Therapeutic Exercises : Orthopedic and General Conditions. 

12. Weiss LM, Weiss JM, Pobre T Oxford American Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. New York: 

Oxford University Press Inc., 2010. – 482 с. 

Допоміжна: 

13. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная физкультура: Новейший справочник – / под общ. ред. проф. Т.А. 

Евдокимовой – СПб.: Сова; М.: Эксмо,  2003. – 862с. 

14. Шологон Р.П. Лікувальна гімнастика при нефроптозі: Дрогобич,: «Коло», 2005, С. 209 – 212. 

15. Шологон Р.П. Побудова і застосування рухових режимів на курорті Трускавець. – Дрогобич.: «Коло», 2003, 

С.194 – 205. 
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