
Освітня програма «Фізична терапія» (90, 120 кредитів ЄКТС)   - I (ІІ) курс 

Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

Спеціалізація : 227.01 «Фізична терапія» 

 

Фізична терапія в онкології 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

Другий (третій) 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні–14. 

Лектори: 

к. пед. н., доц. Іваніків Н. М. 

Результати навчання: 

− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, прийняття обґрунтованих рішень; 

− здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

− здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

− здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами 

з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

− здатність працювати в міжнародному контексті; 

− здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

− здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

− здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

− здатність працювати в команді. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

- інноваційні реабілітаційні технології; 

- соціальна реабілітація; 

- основи психосоматики; 

- інклюзивна освіта; 

- нетрадиційні системи оздоровлення; 

- державна освітня політика з питань здорового способу життя. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Сутність пухлинного процесу. 

Сутність і значення предмету. Визначення понять «пухлина», «злоякісна пухлина», «метастаз». 

Особливості виникнення та поширення пухлинного процесу. Принципи класифікації пухлин. 

Класифікація злоякісних пухлин. Різновиди та  класифікації  доброякісних пухлин. Будова та 

особливості виникнення доброякісних пухлин. Клінічні прояви доброякісних пухлин. 

Шкірні  ознаки  онкозахворювань  та передпухлинних станів. 

Шкірні ознаки та передпухлинні захворювання: етіологія та патогенез, особливості перебігу. 

Фактори та особливості виникнення та проявів пухлинного процесу. Шкірні прояви 

онкозахворювань внутрішніх органів. 

Особливості та методи діагностики при підозрі на пухлину. 

Онкологічна настороженість. Пальпаторне та фізикальне обстеження. Морфологічне дослідження. 

Загальні принципи та методи лікування онкологічних захворювань. 

Загальні принципи та методи лікування онкологічних захворювань. Особливості застосування 

променевої терапії, хіміотерапії, хірургічного лікування та ускладнення після них. 

Особливості фізичної терапії при онкологічних захворюваннях різної локалізації. 

Особливості реабілітації при онкологічних захворюваннях, складові й структура реабілітаційного 

процесу, етапи та періоди фізичної терапії. Особливості роботи з МКФ. Загальні особливості побудови 

програми фізичної терапії при онкологічних захворюваннях. Етапи проведення фізіотерапевтичних 

втручань в процесі лікування онкохворих. Критeрії провeдeння занять з фізичної терапії з онкохворими. 



Реабілітаційне обстеження пацієнтів при онкологічних захворюваннях різної локалізації. 

Особливості проведення реабілітаційного обстеження пацієнтів при онкологічних захворюваннях 

різної локалізації. Сучасні методи та інструменти реабілітаціного обстеження. Алгоритм розробки 

програми фізичної терапії для пацієнтів. Суб’єктивне та об’єктивне реабілітаційне обстеження. 

Засоби фізичної терапії при ускладненнях внаслідок онкологічних захворювань та їх 

лікування.  

Особливості використання фізичних вправ при ускладненнях внаслідок онкологічних захворювань. 

Особливості використання дихальних вправ. Особливості використання мануального 

лімфодренажу з методикою Воддера. Компрeсія в ділянці опeрaційного рубця та лікувальні 

положення. Маніпуляційні втручання. Пневмокомпресія та бандажування. Кінезіотейпування. 

Додаткові засоби фізичної терапії при ускладненнях в наслідок онкологічних захворювань.  

Особливості застосування компресійного одягу при ускладненнях в наслідок онкологічних 

захворювань. Протезування. Сухі басейни та гідротерапія. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

- поточний контроль: усне опитування, виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 

- підсумковий контроль: залік 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

Фізичної терапії, ерготерапії. 
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