
Опис навчальної дисципліни 

 

Фізична терапія, ерготерапія в педіатрії  

Тип дисципліни: 

нормативна. 

Семестр: 

восьмий. 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 20, 

практичні – 20. 

Лектор: 

старший викладач Рогаля Ю.Л. 

Результати навчання: 

- вміти обґрунтувати призначення засобів фізичної реабілітації для дітей різного віку 

з різноманітними нозологічними формами; 

- знати механізми лікувальної дії окремих методів фізичної реабілітації для різних 

категорій хворих дітей відповідно до клінічної форми захворювання; 

- вміти провести обстеження дитини, оцінити її фізичний розвиток , визначити 

основні проблеми 

- вміти планувати і складати індивідуальні програми фізичної реабілітації для дітей 

різного віку та нозологічних груп, аналізувати хід їх виконання, вносити необхідні 

корективи; 

- володіти навиками проведення занять з лікувальної фізкультури, лікувального 

масажу у дітей. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

- анатомія людини; 
- фізіологія людини; 

- функціональна діагностика; 

- діагностика і моніторинг стану здоров'я; 

- фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату; 

- фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Принципи, задачі та етапи реабілітації в педіатрії. Фізична культура, гігієнічний 

масаж в профілактиці захворювань дітей раннього віку. Етапи розвитку рухових навичок у 

дітей. 

Реабілітація дітей з захворюваннями опорно-рухового апарату (плоскостопість 

порушення постави і сколіоз), вродженими вадами розвитку (вроджений вивих стегна, 

вроджена м’язова кривошия, вроджена клишоногість). Реабілітація при захворюваннях 

серцево-судинної системи у дітей (вади серця, ревматизм), органів дихання (бронхіт, 

пневмонія, бронхіальна астма), системи травлення (диспепсії, закрепи, хронічний 

гепатит). Реабілітація при дитячому церебральному паралічі. Порушення обміну речовин 

у дітей (рахіт, гіпотрофія, ожиріння). 

Рекомендована література: 

1. Физическая реабилитация: Учебник для студентов высших учебных заведений / 

Под общей ред. проф. С.Н. Попова. Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.– 608 с. 

2. Медична  та  соціальна  реабілітація:  Навчальний  посібник   /   За   заг.   ред.  

І.Р. Мисули, Л.О. Вакуленко. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 402 с. 

3. Панаев М.С. Основы массажа и реабилитации в педиатрии/ серия «Медицина 

для вас». – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 320 с. 



Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: усні відповіді і тестовий контроль на практичних заняттях, 

виконання самостійної роботи, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: екзамен у восьмому семестрі.  

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 
Кафедра: 

фізичної терапії, ерготерапії. 


