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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фізична терапія та 

ерготерапія при порушенні діяльності опорно-рухового апарату» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ зі 
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є засоби і методи фізичної 
реабілітації  та застереження у роботі з пацієнтами при порушенні діяльності 
опорно-рухового апарату. 

 Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна пов’язана із анатомією та 
фізіологією людини, медичною біологією з основами генетики, основами загальної 
та клінічної патології, обстеженням, методами оцінки та контролю при порушенні 
діяльності опорно-рухового апарату, біомеханікою та клінічною кінезіологією, 
педагогікою, психологією. теорією, технологією та видами оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності, а також з клінічним реабілітаційним менеджментом при 
порушенні діяльності опорно-рухового апарату. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового 
модулю,  що  викладається у одному семестрі. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами 
теоретичних знань та практичних навичок у сфері фізичної реабілітації осіб з 
порушеннями діяльності опорно-рухового апарату з метою відновлення їх рухової 
активності, і, за потреби, розвитку тимчасових чи постійних компенсацій.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
− допомогти студентам в опануванні уявлення про фізичну реабілітацію як 

про лікувально-педагогічний процес, в основі якого лежить розуміння концепції 
місцевого патологічного процесу, як прояву загального захворювання;  

– допомогти студентам набути теоретичних знань та практичних навичок, 
що розкривають методику здійснення фізичної терапії та ерготерапії при 
порушенні діяльності опорно-рухового апарату; 

− допомогти студентам в опануванні основними принципами, завданнями, 
періодами, етапами, показаннями і протипоказаннями щодо застосування засобів 
фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, 
зумовлених травматичними ушкодженнями чи захворюваннями; 

− допомогти студентам в опануванні практичними навичками 
диференційованого застосування засобів фізичної реабілітації при порушеннях 
опорно-рухового апарату залежно від локалізації патологічного процесу та 
загального стану пацієнта. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати:  

− загальні принципи і  клініко-фізіологічне  обгрунтування  застосування  
засобів фізичної реабілітації в лікарняному і післялікарняному періодах 
реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату; 

−   особливості застосування засобів, форм і методів лікувальної фізичної 
культури, форм і методів лікувального масажу, фізіотерапевтичних засобів, 
механотерапії й працетерапії при травматичних ушкодженнях опорно-рухового 
апарату залежно від загального стану хворого, характеру і локалізації травми, 
методу лікування і способу іммобілізації, змісту і обсягу хірургічного 
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втручання, перебігу післяопераційного періоду, наявності супутніх 
захворювань, віку хворого, рухового режиму, періоду реабілітації; 

−   роль  засобів відновного лікування у комплексній реабілітації хворих при 
діафізарних і епіфізарних переломах кісток, ампутаціях, артритах і артрозах, 
тотальному ендопротезуванні суглобів; особливості фізичної реабілітації при 
травмах у спортсменів; 

− використання засобів фізичної реабілітації у комплексному лікуванні 
порушень постави, сколіотичної хвороби та плоскостопості; 

уміти:  
− визначати загальні підходи до вибору необхідної методики застосування 

лікувальної фізичної культури та інших засобів фізичної реабілітації в системі 
комплексної реабілітації хворих з порушеннями діяльності опорно-рухового 
апарату внаслідок травматичних ушкоджень чи хвороб; 

− планувати заходи фізичної реабілітації та застосовувати методики 
лікувальної фізичної культури при травмах опорно-рухового апарату в 
іммобілізаційному, постіммобілізаційному та відновному періодах; 

− складати програми з фізичної реабілітації на всіх етапах реабілітації при 
захворюваннях діафізарних і епіфізарних переломах кісток, ампутаціях, 
ендопротезуванні суглобів, при вадах постави, сколіозах і плоскостопості; вміти 
проводити заняття з лікувальної фізкультури з цією категорією людей. 

– формувати у пацієнта мотивацію до занять фізичними вправами;  
– формувати правильний режим дня пацієнта, дати рекомендації щодо 

здорового способу життя та збалансованого харчування;  
– співпрацювати з іншими спеціалістами сфери охорони здоров’я. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Тема 1. Загальні принципи фізичної реабілітації при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату. Поняття про травми опорно-рухового 
апарату й «травматичну хворобу». Клініко-фізіологічне обґрунтування 
застосування засобів фізичної реабілітації при порушенні діяльності опорно-
рухового апарату. Загальні принципи застосування засобів фізичної реабілітації 
при травмах опорно-рухового апарату. Рани, їхня класифікація, фази та види 
загоєння, ускладнення, лікування. 

Тема 2. Фізична реабілітація при термальних травмах. Поняття про опіки. 
Ступені опіків за глибиною ураження. Поняття про опікову хворобу. Поняття про 
відмороження. Ступені відморожень за глибиною ураження. Застосування ЛФК, 
лікувального масажу, фізіотерапії, механотерапії, працетерапії в лікарняному 
періоді реабілітації при опіках і відмороженнях. 

Тема 3. Фізична реабілітація при переломах кісток верхнього плечового 
поясу. Переломи кісток, види переломів, характер зміщення відламків, діагностика, 
основні принципи та методи лікування. Поняття про діафізарні переломи. Завдання 
і принципи ЛФК при діафізарних переломах кісток у лікарняному періоді 
реабілітації. Фізична реабілітація при діафізарних переломах плеча.  Фізична 
реабілітація при діафізарних переломах кісток передпліччя. Фізична реабілітація 
при переломі променевої кістки в типовому місці. Фізична реабілітація при 
переломах лопатки та ключиці.  
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Тема 4. Фізична реабілітація при діафізарних переломах кісток нижніх 
кінцівок. Перелом діафіза стегна: етіологія, методи лікування та іммобілізації. 
Засоби фізичної реабілітації при переломі діафіза стегна на етапах лікарняного 
періоду реабілітації. Переломи кісток гомілки. Етіологія, методи лікування та 
іммобілізації. Застосування ЛФК, лікувального масажу, фізіотерапевтичних 
засобів, механотерапії та працетерапії на етапах лікарняного періоду реабілітації. 

Тема 5. Фізична реабілітація при пошкодженнях суглобів. Епіфізарні 
переломи кісток верхньої кінцівки. Поняття про ушкодження суглобів, методи й 
принципи лікування. Клініко-фізіологічне обгрунтування застосування засобів 
фізичної реабілітації при внутрішньосуглобових (епіфізарних) переломах. ЛФК, 
лікувальний масаж, фізіотерапія в лікарняному періоді реабілітації при епіфізарних 
переломах плечової кістки. Застосування засобів фізичної реабілітації при 
переломах кісток ліктьового суглоба в лікарняному періоді реабілітації. 

Тема 6. Фізична реабілітація при переломах шийки стегна, травмах 
колінного суглоба, бокових і хрестоподібних зв’язок, пошкодженнях менісків. 
Причини виникнення перелому шийки стегна, види переломів, методи лікування, 
особливості застосування ЛФК при консервативному й оперативному методах 
лікування. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної 
реабілітації при травмах колінного суглоба (переломи виростків стегнової і 
великогомілкової кісток, наколінка, ушкодження менісків, бокових і 
хрестоподібних зв’язок). 

Тема 7. Фізична реабілітація при переломах кісток надп’ятково-
гомілкового суглоба, п’яткового ахіллового сухожилка, плеснових кісток й 
фаланг пальців стопи. Причини виникнення, методи лікування та застосування 
засобів фізичної реабілітації при переломах кісток надп’ятково-гомілкового 
суглоба (кісточок, таранної кістки, п’яткової кістки). Особливості застосування 
засобів фізичної реабілітації при пошкодженнях плеснових кісток, фаланг пальців 
стопи. Фізична реабілітація при травмах п’яткового ахіллового сухожилка.  

Тема 8. Фізична реабілітація при переломах кісток зап’ястка, п’ястка і 
фаланг пальців кисті. Етіологія, лікування, особливості іммобілізації, фізична 
реабілітація при переломах кісток зап’ястка. Механізм травми, особливості 
іммобілізації, фізична реабілітація при переломах п’ясткових кісток. Механізм 
травми, особливості іммобілізації, фізична реабілітація при переломах фаланг 
пальців кисті. 

Тема 9. Фізична реабілітація при вивихах. Класифікація вивихів. Етіологія, 
ознаки вивиху, методи лікування та іммобілізації при вивихах. Фізична реабілітація 
при вивихах у плечовому суглобі. Звичний вивих плеча. Фізична реабілітація при 
вивихах у ліктьовому суглобі.  

Тема 10. Фізична реабілітація при переломах хребта. Види переломів 
хребта, причини їхнього виникнення, принципи лікування. ЛФК при компресійних 
переломах грудних і поперекових хребців у лікарняний період реабілітації. ЛФК на 
етапах лікування компресійних переломів шийних хребців у лікарняний період 
реабілітації. Засоби фізичної реабілітації у післялікарняний період реабілітації при 
переломах хребта. 

Тема 11. Фізична реабілітація при переломах кісток таза. Види переломів 
кісток таза та методи їхнього лікування. I період застосування ЛФК при переломах 
кісток таза. Завдання і проведення ЛФК у II періоді при переломах тазових кісток. 
III період застосування ЛФК у реабілітації пацієнтів з переломами таза. 
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Тема 12. Фізична реабілітація при захворюваннях суглобів (артрит, 
артроз). Клініко-фізіологічне обгрунтування застосування засобів фізичної 
реабілітації при захворюваннях суглобів. Загальне поняття про артрити, етіологія, 
класифікація. Фізична реабілітація при артритах. Загальне поняття про артрози. 
Остеохондроз хребта. Фізична реабілітація при артрозах. 

Тема 13. Фізична реабілітація при травмах опорно-рухового апарату у 
спортсменів. Завдання фізичної реабілітації спортсменів з травмами опорно-
рухового апарату. Особливості фізичної реабілітації при травмах опорно-рухового 
апарату в спортсменів та їх характеристика. Етапи фізичної реабілітації 
спортсменів. Терміни повернення до тренувань спортсменів, що перенесли травми 
опорно-рухового апарату. 

Тема 14. Фізична реабілітація при порушеннях постави та при 
сколіотичній хворобі. Онтогенез вигинів хребта. Ознаки нормальної постави. 
Порушення постави у фронтальній і сагітальній площинах. Причини порушень 
постави та їхня профілактика. ЛФК при порушеннях постави. Сколіотична хвороба. 
Ступені сколіозу. ЛФК при сколіотичній хворобі. 

Тема 15. Фізична реабілітація при плоскостопості. Плоскостопість. Види, 
етіологія, симптоматика. Плантограма. Засоби фізичної реабілітації при 
плоскостопості. 
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О.В. Дольницького, проф. Д.Ю. Кривчені, проф. М.Є. Поліщука. – К.: Книга плюс, 
2006.– С. 21-35. 

Древинг Е.Ф. Травматология. Методика занятий физической культурой / 
Е.Ф.Древинг. – М.: Изд-во «Познавательная книга плюс», 2002. – 224с. 

Дубровский В.И. Лечебная физическая культура и врачебный контроль: 
учебник для студентов мед. вузов / В.И. Дубровский. – М.: ООО «Медицинское 
информационное агентство», 2006. – С. 301-305. 

Закаляк Н. Р. Фізична реабілітація при порушеннях опорно -рухового апарату : 
тексти лекцій (частина 1) (для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Бакалавр”) / Н.Р.Закаляк, Г.Б. Яцуляк. – Дрогобич : Видавничий відділ 
Дрогобицького держ. пед.унів. ім. Івана Франка, 2014. – 120 с.  

Закаляк Н. Р. Фізична реабілітація при порушеннях опорно -рухового апарату : 
тексти лекцій (частина 2) (для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Бакалавр”) / Н.Р.Закаляк, Г.Б. Яцуляк. – Дрогобич : Видавничий відділ 
Дрогобицького держ. пед.унів. ім. Івана Франка, 2014. – 82 с.  

Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: учебное пособие / 
В.А.Епифанов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – С. 408-475. 

Краснов А.Ф. Травматология (справочник) / В.М. Аршин, В.В. Аршин. – Ро-
стов-н/Д.: Феникс, 1998. – 608 с. 

  



7 
 
 
 

Лечебная физическая культура: учебник для студ. высш. учеб. завед. 
/С.Н.Попов, Н.М. Валеев., Т.С. Гарасева и др.; под ред. С.Н. Попова. – 5-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с. 

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

Соколовський В. С. Лікувальна фізична реабілітація / В. С. Соколовський, Н. О. 
Романова, О. Г. Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005.– 236 с.  

Допоміжна: 
Бирюков А.А. Массаж: Учебник для институтов физической культуры. А.А. 

Васичкин. М. : Физкультура и спорт, 2003. 432 с. 
Дубровский В.И. ЛФК. М.: Владос, 2004. 623 с. 
Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физкультура. 

Кинезитерапия. Учебный словарь – справочник. Москва: Советский спорт, 2010. 
280с. 

Кашуба В.А. Биомеханика осанки / В.А. Кашуба. – Київ: Олімпійська 
література, 2003 . – 280 с. 

Лечебная физкультура и врачебный контроль / [В. А. Епифанов, Г.Л. 
Апанасенко, М. И. Фонарев]. – М. :Медицина,1990. – 367с. 

Лечебная физическая культура: учебное пособие /В. А. Епифанов. - М.: 
ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 567с. 

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. 

Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Полна энциклопедия лечебной 
гимнастики. СПб.: Сова.М.: Эскмо, 2003.512с. 

Мурза В.П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник.К.: Олан, 2004. 559с. 
Теория  и  методика  физического  воспитания.  Под  общей  ред.  Т.Ю. 

Круцевич. К.: Олимпийская литература, 2003. в 2-х т. 
Медицинская реабилитация. Под.ред. В.А. Епифанова. М.: Прогресс- 

информ, 2005. 326с. 
Пархотик И.И. Дието- и кинезитерапия.К.: ДСТ ЛТД, 2005. 104с. 
Попов С.Н. Лечебная физическая культура. Учебник для институтов 

физической культуры. М.: Физкультура и спорт, 2007. 608с. 
 

Інформаційні ресурси: 
1. http://www.booksmed.com/ 
2. http://ukrcardio.org/ 
3. http://www.consilium-medicum.com.ua/cm/ 
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced 
5. http://www.strazhesko.org.ua/advice 
6. http://www.who.ch 
7. http://www.nlm.nih.gov 
8. http://healthgate.com, 
9. http://www.kfinder.com 
10. http://php.silverplatter.com 
11. http://www.accesspub.com 
12. http://BioMedNet.com 
13. http://www.healthweb.org 
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14. http://www.pslgroup.com 
15. http://www.healthgate.com 
16. http://www.mdconsult.com 
17. www.rmj.net 
18. http://www.riada.kiev.ua/ 
19. http://imedic.kiev.ua/lechebnyj-massazh 
20. http://slidan.com/tochechniy/ 
21. http://imedic.kiev.ua/statyi/massazh/85-massazh-dcp 
22. http://imedic.kiev.ua/statyi/massazh/83-massazh-krivoshee 
23. http://imedic.kiev.ua/statyi/massazh/80-banochnyj-massazh 
24. http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/medicina/32934-lakunichev-

lechebnyj- massazh.html 
25. http://www.fizioterapiya.info/?page_id=318 

http://www.gippokrat.by/catalog/bolezni/fizioterapiya/uvch-terapiya.html 
 
 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
письмова модульна робота, диф.залік 

5.     Засоби діагностики успішності навчання. Критерії оцінювання 
(у %)    

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 
письмові практичні (конспекти) та модульні роботи 10%; участь у 
практичних заняттях (в т.ч. виконання індивідуадьних завдань до 25%) 58% ; 
самостійна робота (реферат) 12%; підсумковий контроль (залік) 20%. 
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