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СИЛАБУС 
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2021 – 2022 н.р. 

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 кредита ЄКТС (1 курс), 4 кредита ЄКТС (2 курс) 

Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 1, семестр – 2 та курс -2, семестр – 4, 

Вид підсумкового контролю – екзамен 

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* I ІI 90/3 42 22 – 20 – 48 – + - 

Денна IІ ІV 120/4 42 22 – 20 – 78 – + - 

Робоча програма складена на основі освітньої програми та навчального плану підготовки  

бакалавра *(180 кредитів ЄКТС) та (240 кредитів ЄКТС). 

 

2. Викладачі 

Соколов Костянтин Миколайович 

E-mail: sokolovconst62@gmail.com 

Тел.: 0982307596 

доцент, кандидат медичних наук, викладач кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання – є здобуття знань, навичок та вмінь в сфері травм і захворювань 

опорно-рухового апарату, достатніх для виконання комплексу реабілітаційних заходів. 

Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

- анатомію і фізіологію опорно-рухового апарату людини, основні види порушень рухової 

функції при захворюваннях і травмах опорно-рухового апарату; 

- етіопатогенез та клінічні прояви основних захворювань та травм опорно-рухового апара-

ту людини; 

- основні принципи лікування захворювань та травм опорно-рухового апарату людини. 

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


  

Студент повинен вміти: 

– розуміти і формулювати проблему, яка розглядається; 

– визначати мету і завдання для вирішення поставленої проблеми; 

– виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості; 

– проводити співбесіду з пацієнтом для визначення його скарг;  

– підбирати і використовувати інформативні та надійні тести для визначення по-

рушення рухових функцій та фізичного стану пацієнта, з яким буде проводитись фізична 

терапія та ерготерапія; 

– володіти методиками дослідження симптомів при основних захворюваннях і 

травмах опорно-рухового апарату; 

– проводити огляд, пальпаторне обстеження, тестування сили і тонусу м`язів та 

основних рухових функцій пацієнта; 

– робити висновки про якість і ефективність фізіотерапевтичного та ерготерапев-

тичного втручання; контролювати процес відновлення або компенсації рухових функцій па-

цієнта. 

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 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 ре-

зультати.  

– 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 ерготера-

пії.  

– Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготера-

пії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

– Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієн-

та/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, профілак-

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

– Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної те-

рапії та ерготерапії. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання з «Фу-

нкціональної анатомії», «Вступу у фізичну терапію та ерготерапію», «Основ фізичної терапії 

та ерготерапії», «Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я», «Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації». 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у 

процесі проходження клінічної практики, виконання курсової роботи, а також під час ви-

вчення навчальних курсів другого (магістерського) рівня вищої освіти із проблем фізичної 

терапії, ерготерапії. 

 

 



  

4. Програма дисципліни 

Тема 1. Вступ у «травматологію та ортопедію». 

Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухової системи. Історія розвитку травма-

тології та ортопедії. Поняття про суглобний синдром. 

Тема 2. Методи обстеження в травматології та ортопедії. 

Суб’єктивне обстеження пацієнта: з'ясування скарг пацієнта, збирання анамнезу. Ви-

значення механізму травми. 

Загальний та місцевий огляд пацієнта. Пальпація. Вимір довжини кінцівок та її сегме-

нтів, а також довжини окружності сегментів та суглобів. Визначення амплітуди рухів у суг-

лобах. Визначення сили м’язів. Лабораторне та інструментальне обстеження пацієнтів. 

Тема 3. Транспортна іммобілізація. 

Основні положення транспортної іммобілізації. 

Транспортна іммобілізація при пошкодженнях хребта. Іммобілізація при пошкоджен-

нях шийного відділу хребта. Техніка іммобілізації при пошкодженнях верхньо- та середньог-

рудного відділів хребта. Техніка іммобілізації при пошкодженнях нижньогрудного і попере-

кового відділів хребта. Техніка іммобілізації при відкритих пошкодженнях хребта. Транспо-

ртна іммобілізація при пошкодженнях таза. Транспортна іммобілізація при пошкоджені пле-

чового пояса та верхньої кінцівки. Техніка іммобілізації при переломах нижньої кінцівки. 

Тема 4. Поняття про травму, різновиди. Вивихи. Ушкодження зв'язок, сухожил-

ків. 

Поняття про травму, різновиди. Поняття про полі травму. Забій. Вивихи. Класифікація 

вивихів. Механогенез вивиху плеча, передпліччя, стегна, стопи, їх класифікація та клініка. 

Надання домедичної допомоги на догоспітальному етапі. Ускладнення вивихів. 

Клінічні ознаки ушкодження зв'язок гомілковостопного суглоба. Закриті ушкодження 

зв’язки надколінка, колатеральних зв'язок та схрещених зв'язок колінного суглоба. Ушко-

дження зв'язок променево-зап’ясткового суглоба. Ушкодження зв'язок п’ястково-фалангових 

та міжфалангових суглобів. Ушкодження сухожилків. Надання домедичної допомоги на до-

госпітальному етапі. 

Тема 5. Переломи кісток. Загальні поняття про принципи лікування переломів. 

Визначення поняття «перелом». Класифікація переломів, клініка, діагностика, загаль-

ні поняття про принципи лікування. Ускладнення, які виникають при лікуванні переломів: 

уповільнене зрощення, хибні суглоби, неправильне зрощення. Причини цих ускладнень, 

профілактика. 

Поняття про відкриті переломи. Зміст домедичної допомоги потерпілим з відкритими 

переломами на догоспітальному етапі. Поняття про остеомієліт. 

Тема 6. Ушкодження хребта і таза. 

Ушкодження хребта і таза. Причини та механізми ушкоджень хребта. Класифікація 

ушкоджень хребта. Ушкодження шийного відділу хребта. Ушкодження грудного та попере-

кового відділів хребта. Діагностика і основні принципи лікування. 

Пошкодження таза. Класифікація та механогенез пошкоджень таза. Діагностика і ос-

новні принципи лікування пошкоджень таза. 

Тема 7. Дегенеративно - дистрофічні захворювання хребта та суглобів. 

Остеоартроз. Етіологія і патогенез остеоартроза (остеоартриту). Клініка та діагностика 

остеоартроза. Поняття про методи лікування. 

Остеохондроз хребта. Етіологія та патогенез остеохондрозу хребта, стадії. Клініка та 

діагностика остеохондрозу хребта. Поняття про методи лікування. 

Поняття про асептичний некроз та кістоподібну перебудову кісток суглобів. 

Тема 8. Природжені та диспластичні захворювання кісток та суглобів. 

Вроджена м'язова кривошия. Етіопатогенез. Клінічні прояви. Поняття про синдром 

Кліппеля – Фейля. 

Вроджена клишоногість. Етіопатогенез. Клініка, діагностика. Вроджена дисплазія ку-

льшового суглоба. Клінічні прояви. Вроджений вивих стегна. Етіологія та патогенез. Клініч-

ні прояви. 

Постава. Вади постави і їх види. Етіопатогенез. Кругла спина. Лордотична постава. 



  

Сколіотична постава. 

Сколіоз. Класифікація сколіозів. Патогенез сколіотичної хвороби. Клініка різних сту-

пенів сколіоза, принципи розпізнавання сколіоза. 

Тема 9. Пухлинні та пухлиноподібні захворювання системи опори та руху. 
Поняття про первинні доброякісні пухлини хрящового і кісткового походження (хон-

дрома, остеобластокластома, остеома, остеоідостеома). Клініко-рентгенологічні ознаки пух-

лин. 

Поняття про первинні злоякісні пухлини хрящового і кісткового походження (хондро-

саркома, періостальна фібросаркома, остеогенна саркома, саркома Юінга). Поняття про вто-

ринні злоякісні пухлини. 

Поняття про пухлиноподібні захворювання кісток (солітарна кісткова киста, аневриз-

мальна кісткова киста, остеоідна остеома). 

Тема 10. Запальні захворювання системи опори та руху. Подагра. 
Ревматоїдний артрит. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика. 

Поняття про кістково-суглобовий туберкульоз. 

Подагра. Етіологія та патогенез подагри. Клінічна картина та діагностика. Модифіка-

ція способу життя при подагрі. 

Тема 11. Основні принципи реабілітації та протезування. 

Реабілітація та протезування інвалідів з дефектами кінцівок. Лікування та реабілітація 

травматологічних та ортопедичних пацієнтів в амбулаторних умовах. 
 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (*180 кредитів, 240 кредитів) 

 

1. Вступ у «травматологію та ортопедію». 

2. Методи обстеження в травматології та ортопедії. 

3. Транспортна іммобілізація. 

4. Поняття про травму, різновиди. Вивихи. Ушкодження зв'язок, сухожилків. 

5. Переломи кісток. Загальні поняття про принципи лікування переломів. 

6. Ушкодження хребта і таза. 

7. Дегенеративно - дистрофічні захворювання хребта та суглобів. 

8. Природжені та диспластичні захворювання кісток та суглобів. 

9. Пухлинні та пухлиноподібні захворювання системи опори та руху. 

10. Запальні захворювання системи опори та руху. Подагра. 
 

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 (стенди, таблиці, посібники, довід-

ники, інший роздатковий матеріал). Сантиметрові стрічки, кушетка, ростомір, кутомір, елас-

тичні бінти, шини Крамера. 

 

6. Інформація про консультації 

Консультації проводяться за потреби у часі, узгодженому з викладачем. 

 

7. Система оцінювання 

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом ус-

ного та письмового опитування на практичних заняттях за темою лекції та навчального мате-

ріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом; оцінки виконання самостійної 

письмової роботи та співбесіди з лектором наприкінці семестру. 

 

 



  

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 Семестр – ІІ (ІV) 

Екзамен 
Усні відповіді на практичних заняттях 60 

Підсумкова самостійна 

письмова робота 
30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

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

тях (60 балів), за підсумкову самостійну письмову роботу (30 балів) та співбесіду з лектором 

(10 балів).  

Загальний бал (60 балів) відповідей на практичних заняттях обчислюється за форму-

лою: 

5

K

n

A
Х  , де 

Х – загальний бал відповідей на практичних заняттях упродовж семестру. 

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

семестрі (60 балів),  

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

шкалою: «5», «4», «3», «2», 

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

n

A
 – середня оцінка за відповіді. 

Кількість балів Х заокруглюють до цілих. Якщо середня оцінка поточного контролю 

менша за 2.5, то Х = 0.  

Підсумкова самостійна письмова робота (30 балів) передбачає виконання описових та 

(або) тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, виділених на оцін-

ку підсумкової самостійної письмової роботи, виводиться шляхом оцінки якості виконаних 

завдань, що включає повноту розкриття питання та правильність виконання завдань. 

Співбесіда з лектором (10 балів) проходить у вигляді опитування за окремими темами 

відповідно до програми навчальної дисципліни наприкінці семестру. 

Сумарна кількість балів 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 сзв підс
S S S   

, 

де пот сзв
S

–кількість балів за поточний контроль у семестрі; 

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

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

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

стобальною шкалою. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Шкала оці-

нювання 

університету 

(в балах)  

Національна 

шкала оці-

нювання 

Оцінка з 

заліку  

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

оцінка  

(в балах) 

Оцінка 

за шка-

лою 

ЕСТS 

Визначення 

90 -100 “відмінно” 
“зарахова-

но” 

94-100 А Відмінно – відмінне виконання ли-

ше 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 знач-

ною кількістю недоліків 

50-62 Е Достатньо - виконання задоволь-

няє мінімальні критерії 

0-59 
“незадовіль-

но” 

“не зара-

ховано” 

40-49 FX Незадовільно – потрібно працюва-

ти, перед тим як отримати екзамен 

(залік) 

0-39 F Незадовільно –необхідна серйозна 

подальша робота 

 

8. Питання до екзамену 

 

1. Історія розвитку травматології та ортопедії. 

2. Суб’єктивне обстеження пацієнта: з'ясування скарг пацієнта, збирання анамнезу. Визна-

чення механізму травми. 

3. Загальний та місцевий огляд пацієнта. Пальпація. 

4. Вимір довжини кінцівок та її сегментів, а також довжини окружності сегментів та сугло-

бів. 

5. Визначення амплітуди рухів у суглобах.  

6. Визначення сили м’язів. 

7. Лабораторне та інструментальне обстеження пацієнтів. 

8. Основні положення транспортної іммобілізації. 

9. Іммобілізація при пошкодженнях шийного відділу хребта.  

10. Техніка іммобілізації при пошкодженнях верхньо- та середньогрудного відділів хребта. 

11. Техніка іммобілізації при пошкодженнях нижньогрудного і поперекового відділів хреб-

та.  

12. Техніка іммобілізації при відкритих пошкодженнях хребта.  

13. Транспортна іммобілізація при пошкодженнях таза.  

14. Транспортна іммобілізація при пошкоджені плечового пояса та верхньої кінцівки.  

15. Техніка іммобілізації при переломах нижньої кінцівки. 

16. Поняття про травму, різновиди.  

17. Поняття про політравму. 

18. Забій. Вивихи. Класифікація вивихів. 

19. Механогенез вивиху плеча, їх класифікація та клініка. Надання домедичної допомоги на 

догоспітальному етапі. Ускладнення вивихів. 

20. Механогенез вивиху передпліччя, їх класифікація та клініка. Надання домедичної допо-

моги на догоспітальному етапі. 

21. Механогенез вивиху стегна, їх класифікація та клініка. Надання домедичної допомоги на 

догоспітальному етапі. 

22. Механогенез вивиху стопи, їх класифікація та клініка. Надання домедичної допомоги на 

догоспітальному етапі. 

23. Клінічні ознаки ушкодження зв'язок гомілковостопного суглоба.  

24. Закриті ушкодження зв’язки надколінка, колатеральних зв'язок та схрещених зв'язок ко-



  

лінного суглоба.  

25. Ушкодження зв'язок променево-зап’ясткового суглоба. 

26. Ушкодження зв'язок п’ястково-фалангових та міжфалангових суглобів. 

27. Ушкодження сухожилків. Надання домедичної допомоги на догоспітальному етапі. 

28. Визначення поняття «перелом». Класифікація переломів, клініка, діагностика, загальні 

поняття про принципи лікування.  

29. Ускладнення, які виникають при лікуванні переломів: уповільнене зрощення, хибні суг-

лоби, неправильне зрощення. Причини цих ускладнень, профілактика.  

30. Поняття про відкриті переломи. Зміст домедичної допомоги потерпілим з відкритими 

переломами на догоспітальному етапі.  

31. Поняття про остеомієліт. 

32. Причини та механізми ушкоджень хребта. Класифікація ушкоджень хребта.  

33. Ушкодження шийного відділу хребта. Діагностика і основні принципи лікування. 

34. Ушкодження грудного та поперекового відділів хребта. Діагностика і основні принципи 

лікування. 

35. Пошкодження таза. Класифікація та механогенез пошкоджень таза. Діагностика і основні 

принципи лікування пошкоджень таза. 

36. Поняття про суглобовий синдром. 

37. Остеоартроз. Етіологія і патогенез остеоартроза (остеоартриту). Клініка та діагностика 

остеоартроза. Поняття про методи лікування.  

38. Остеохондроз хребта. Етіологія та патогенез остеохондрозу хребта, стадії. Клініка та діа-

гностика остеохондрозу хребта. Поняття про методи лікування. 

39. Поняття про нестабільність хребта. 

40. Поняття про спондилоартроз, спонділолістез та спондільоз. 

41. Поняття про асептичний некроз кісток суглобів. 

42. Поняття про кістоподібну перебудову кісток суглобів. 

43. Вроджена м'язова кривошия. Етіопатогенез. Клінічні прояви.  

44. Поняття про синдром Кліппеля – Фейля. 

45. Вроджена клишоногість. Етіопатогенез. Клініка, діагностика.  

46. Вроджена дисплазія кульшового суглоба. Клінічні прояви. 

47. Вроджений вивих стегна. Етіологія та патогенез. Клінічні прояви. 

48. Постава. Вади постави і їх види. Етіопатогенез. 

49. Характеристика круглої спини.  

50. Характеристика лордотичної постави.  

51. Характеристика сколіотичної постави.  

52. Сколіотична хвороба. Патогенез сколіотичної хвороби. Клінічна картина, принципи роз-

пізнавання сколіоза. 

53. Поняття про первинні доброякісні пухлини хрящового і кісткового походження: хондро-

ма, остеобластокластома, остеома, остеоідостеома. Клініко-рентгенологічні ознаки пух-

лин. 

54. Поняття про первинні злоякісні пухлини хрящового і кісткового походження: хондроса-

ркома, періостальна фібросаркома, остеогенна саркома, саркома Юінга. Поняття про 

вторинні злоякісні пухлини. 

55. Поняття про пухлиноподібні захворювання кісток: солітарна кісткова киста, аневризма-

льна кісткова киста. 

56. Ревматоїдний артрит. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика. 

57. Поняття про кістково-суглобовий туберкульоз. 

58. Подагра. Етіологія та патогенез подагри. Клінічна картина та діагностика. Модифікація 

способу життя при подагрі. 

59. Поняття про мед.реабілітацію. Загальні показання та протипоказання до реабілітації. 

60. Періоди відновного лікування пацієнтів з травмами системи опори та руху і реабіліта-

ційні заходи, їх характеристика. 

61. Поняття про протезування інвалідів з дефектами кінцівок. 

62. Класифікація протезів, різновиди протезів. 



  

63. Поняття про ортези, їх характеристика. 

 

9. Політика дисципліни. 

Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни базується на норма-

тивно-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 ін-

дивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за основним талоном. 

 Академічна доброчесність: Списування під час контрольних робіт та екзаме-

нів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяєть-

ся використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, за допомогою Google 

Forms). 

 Політика що до відвідування: Відвідування занять не є обов’язковим компо-

нентом оцінювання, і за це бали не нараховуються. За об’єктивних причин (наприклад, хво-

роба, участь у змаганнях, міжнародне стажування, індивідуальний графік) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем курсу. 

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна 

1. Загальні питання травматології та ортопедії: навчально – методичний посібник. 2- е ви-

дання (переглянуто та доповнено) / Головаха М.Л., Нерянов Ю.М., Івченко Д.В. та ін. – 

Запоріжжя, 2016. – 200 с. 

2. Травматологія та ортопедія : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / за ред.: Гол-
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