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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 6  

Галузь знань 
 

22 – Охорона здоров’я 
 (шифр, назва)

 

Нормативна 
 

Модулів –1 
Спеціальність 

 
227  «Фізична терапія, 

ерготерапія» 
 

(шифр, назва) 

Рік підготовки: 
Змістових модулів –2  3-й -й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання – 
скласти реферат і 
електронну презентвцію 

Семестр 

Загальна кількість годин - 
180 

5-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента - 8 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр 
 

30 год.  год. 
Практичні, семінарські 

30 год.  год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

120 год.  год. 
Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: диф.залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – 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.  

Завданнями викладання 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. 

 
3. Компетентності та програмні результати навчання 
3.1. Інтегральна компетентність (ІК) 
ІК. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, 

пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що характеризуються комплексністю 
та невизначеністю умов, із застосуванням положень, теорій та методів медико-
біологічних, соціальних, психолого-педагогічних наук. 

3.2. Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 3. Навички міжособистісної взаємодії.  
ЗК 4. Здатність працювати в команді.  
ЗК 5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
ЗК 8. Здатність планувати та управляти часом  
ЗК 12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
 
3.3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 
СК 4. Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти 

у практиці фізичної терапії, ерготерапії.  
СК 5. 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.  

СК 6. Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії 
та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, 
документувати їх результати  

СК 7. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 
обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної 
терапії та ерготерапії.  
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СК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або 
ерготерапії.  

СК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або 
ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

СК 11. Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних 
умов.  

СК 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/ догляду, 
профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому 
способу життя.  

 
3.4. Програмні результати навчання (ПРН) 
ПРН 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, трактувати 
отриману інформацію.  

ПРН 08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами 
професійної етики.  

ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії. 
ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації 

рухових порушень та активності (додаток 2 ОПП).  
ПР 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації 

функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності.  
ПРН 15. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами 

співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною 
приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у 
мультидисциплінарній команді. 

ПРН 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та 
ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та за потреби, 
модифіковувати поточну діяльність.  

ПРН 18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, 
поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний 
досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.  

 
3.5. 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 
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; 
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− 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. 

Міжпредметні 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. 

 
4. Програма 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.  

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 
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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. 

Тема 12. Фізична реабілітація при захворюваннях суглобів (артрит, 
артроз). Клініко-фізіологічне обгрунтування застосування засобів фізичної 
реабілітації при захворюваннях суглобів. Загальне поняття про артрити, етіологія, 
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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. 

 
 

5. Структура навчальної дисципліни 
Назви 

тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усьо-

го  
у тому числі Усь-

ого  
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 2. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 3. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 4. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 5. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 6. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 7. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 8. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 9. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 10. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 11. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 12. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 13. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 14. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 
Тема 15. 12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Усього 
годин  

180 30 30 - - 120 - - - - - - 
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6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кіль-сть 
годин 

1 2 3 
1 Загальні принципи фізичної реабілітації при порушеннях діяльності 

опорно-рухового апарату  
2 

2 Фізична реабілітація при термальних травмах  2 
3 Фізична реабілітація при переломах кісток верхнього плечового поясу  2 
4 Фізична реабілітація при діафізарних переломах кісток нижніх 

кінцівок  
2 

5 Фізична реабілітація при пошкодженнях суглобів. Епіфізарні 
переломи кісток верхньої кінцівки  

2 

6 Фізична реабілітація при переломах шийки стегна, травмах колінного 
суглоба, бокових і хрестоподібних зв’язок, пошкодженнях менісків 

2 

7 Фізична реабілітація при переломах кісток надп’ятково-гомілкового 
суглоба, п’яткового ахіллового сухожилка, плеснових кісток й фаланг 
пальців стопи  

2 

8 Фізична реабілітація при переломах кісток зап’ястка, п’ястка і фаланг 
пальців кисті 

2 

9 Фізична реабілітація при вивихах 2 
10 Фізична реабілітація при переломах хребта 2 
11 Фізична реабілітація при переломах кісток таза 2 
12 Фізична реабілітація при захворюваннях суглобів (артрит, артроз) 2 
13 Фізична реабілітація при травмах опорно-рухового апарату у 

спортсменів 
2 

14 Фізична реабілітація при порушеннях постави та при сколіотичній 
хворобі 

2 

15 Фізична реабілітація при плоскостопості 2 
 Разом 30 

 
7. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кіль-сть 
годин 

1 2 3 
1 Загальні принципи фізичної реабілітації при порушеннях діяльності 

опорно-рухового апарату  
8 

2 Фізична реабілітація при термальних травмах  8 
3 Фізична реабілітація при переломах кісток верхнього плечового поясу  8 
4 Фізична реабілітація при діафізарних переломах кісток нижніх 

кінцівок  
8 

5 Фізична реабілітація при пошкодженнях суглобів. Епіфізарні 
переломи кісток верхньої кінцівки  

8 

6 Фізична реабілітація при переломах шийки стегна, травмах колінного 
суглоба, бокових і хрестоподібних зв’язок, пошкодженнях менісків 

8 

7 Фізична реабілітація при переломах кісток надп’ятково-гомілкового 
суглоба, п’яткового ахіллового сухожилка, плеснових кісток й фаланг 
пальців стопи  

8 

8 Фізична реабілітація при переломах кісток зап’ястка, п’ястка і фаланг 
пальців кисті 

8 
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9 Фізична реабілітація при вивихах 8 
10 Фізична реабілітація при переломах хребта 8 
11 Фізична реабілітація при переломах кісток таза 8 
12 Фізична реабілітація при захворюваннях суглобів (артрит, артроз) 8 
13 Фізична реабілітація при травмах опорно-рухового апарату у 

спортсменів 
8 

14 Фізична реабілітація при порушеннях постави та при сколіотичній 
хворобі 

8 

15 Фізична реабілітація при плоскостопості 8 
 Разом 120 

 
8. Індивідуальне навчально - дослідне завдання (ІНДЗ) 

Передбачає написання анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, 
бібліографічний опис, історико-педагогічні розвідки; повідомлення з теми, 
рекомендованої викладачем (у вигляді усної доповіді, письмово реферату та/або 
електронної презентації); спостереження, що проводиться студентами і 
здійснюється за вказаною схемою та подається у вигляді письмового звіту; звіт про 
результати, отримані при проведенні емпіричного дослідження з проблем 
психології (охоплює зміст теми (модуля); науково-теоретичне дослідження у 
вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу).  

 
9. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративні методи (унаочнені розповіді, пояснення). 
Репродуктивні (опитування, тестування, розв’язування задач, виконання вправ 

за зразком чи алгоритмом). 
Проблемного викладу (розв’язування проблемних ситуацій, ситуаційне 

моделювання, аналіз життєвих та виробничих ситуацій, дискусія, мозковий штурм, 
синектичний аналіз (розв’язання проблемної ситуції на основі проведення аналогії 
з уже відомим), морфологічний аналіз (розв’язання складної проблемної ситуції, 
розбиваючи її на міні-проблеми), аналіз відео фрагиентів, написання рефератів, 
анотування наукових джерел, рольова взаємодія). 

Частково-пошукові методи (еврістичні бесіди, проектна діяльність (виконання 
практичних завдань, що дозволяють отримати актуальний, практично значущий 
результат, його презентація), самостійне розв’язання проблемних ситуацій). 

Дослідницькі (проведення самостійного теоретичного дослідження з обраної 
теми та написання реферату, проведення самостійного емпіричного дослідження з 
обраної теми та написання звіту).  

Діяльність студента передбачає: слухання лекцій; виступ з повідомленням на 
практичному занятті; виголошення доповіді на практичному занятті; участь у 
дискусії на практичних заняттях; самостійне конспектування додаткової літератури 
та її аналіз. 

 
10. Методи контролю 

Методи контролю – традиційні та тестові контрольні роботи для 
оперативного, поточного, підсумкового контролю, усне опитування, 
виконання індивідуального завдання.                             
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Питання підсумкового контролю, варіанти екзаменаційних квитків 
Варіант 1 
1. Визначити обов’язки реабілітолога. Охарактеризувати обладнання кабінету фізичної 

реабілітації. 
2. Охарактеризувати фізичну реабілітацію хворих після переломів передпліччя у 

типовому місці. 
3. Скласти комплекс лікувальної гімнастики при шийному остеохондрозі на щадному 

руховому режимі. 
Варіант 2 
4. Обґрунтувати необхідність призначення засобів фізичної реабілітації після 

переломів ключиці. 
5. Охарактеризувати фізичну реабілітацію хворих після меніскектомії. 
6. Скласти комплекс вправ для І-го періоду перебігу хвороби після ампутації верхньої 

кінцівки. 
Варіант 3 
7. Надати поняття про медичну реабілітацію. Етапи медичної реабілітації. 

Охарактеризувати медичні засоби реабілітації. 
8. Визначити роль фізичної реабілітації хворих після переломів хірургічної шийки 

плеча. 
1. Скласти комплекс вправ для І-го періоду перебігу хвороби після ампутації нижньої 

кінцівки. 
Варіант 4 
2. Надати поняття про уродженні порушення опорно-рухового апарату. 

Охарактеризувати методи лікування. 
3. Визначити роль фізичної реабілітації хворих після переломів хребта. 
4. Скласти комплекс вправ ІІ-го періоду для хворих на опікову хворобу.  
Варіант 5. 
1. Охарактеризувати  особливості  фізичної  реабілітації  хворих  після  переломів 

стегна та гомілки. 
2. Обґрунтувати необхідність призначення засобів фізичної реабілітації хворих на 

клишоногість. 
1. Скласти комплекс вправ для хворих на сколіотичну хворобу І ступеню. 
Варіант6 
2. Надати поняття травматичної хвороби. Охарактеризувати методи лікування. 
3. Визначити роль фізичної реабілітації хворих при остеохондрозі хребта. 
4. Скласти комплекс лікувальних вправ для дитини 5 років з плоскостопістю. 
Варіант7 
1. Визначити періоди протікання травматичної хвороби. 
2. Охарактеризувати фізичну реабілітацію хворих після ампутації нижньої кінцівки. 
3. Обґрунтувати  необхідність призначення засобів фізичної реабілітації при кіфотичній 

поставі. 
Варіант8 
1. Надати поняття опікової хвороби. Охарактеризувати методи лікування. 
2. Визначити роль фізичної реабілітації хворих після переломів тазостегнового суглобу. 
3. Скласти комплекс лікувальних вправ для дитини 2-х років з уродженним вивихом 

стегна. 
Варіант9 
1. Визначити особливості фізичної реабілітації хворих після поверхових та глибо- ких 

опіків різної локалізації. 
2. Охарактеризувати фізичну реабілітацію хворих після компресійних переломів хребта 
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у попереково-крижовому відділі. 
3. Обґрунтувати необхідність призначення засобів фізичної реабілітації дітей на 

сколіотичну поставу. 
Варіант10 
1. Обґрунтувати фізичну реабілітацію хворих на сколіоз III ступеню. 
2. Визначити роль фізичної реабілітації хворих дітей на кривошию. 
3. Скласти комплекс лікувальних вправ для хворого в імобілізаційному періоді перебігу 

хвороби при внутрішньосуглобовому переломі плечового суглобу. 
Варіант11 
1. Надати поняття про фізичну реабілітацію хворих після переломів кісток тазу. 
2. Охарактеризувати фізичну реабілітацію хворих на клишоногість. 
3. Обґрунтувати необхідність призначення засобів фізичної реабілітації дітей на 

кіфолордотичну поставу. 
Варіант12 
1. Обґрунтувати засоби фізичної реабілітації хворих після діафізарних переломів плеча. 
2. Визначити роль фізичної реабілітації хворих при відмороженні кінцівок. 
3. Скласти комплекс лікувальних вправ для хворого в імобілізаційному періоді перебігу 

хвороби при переломі ліктьового суглобу. 
Варіант13 
1. Надати  поняття  про  фізичну реабілітацію хворих тпісля переломів гомілкостопного 

суглобу. 
2. Охарактеризувати засоби фізичної реабілітації дітей при порушеннях постави. 
3. Обґрунтувати необхідність призначення засобів фізичної реабілітації дітей при 

травмах. 
Варіант14 
1. Обґрунтувати засоби фізичної реабілітації хворих після переломів колінного 

суглобу. 
2. Визначити задачи фізичної реабілітації хворих на сколіотичну хворобу. 
3. Скласти  комплекс  лікувальних  вправ  для  хворого  в  постімобілізаційному періоді 

перебігу хвороби після діафізарних переломів передпліччя. 
Варіант15 
1. Надати поняття про опікову хворобу. 
2. Охарактеризувати фізичну реабілітацію дітей при хворобі Пертеса. 
3. Обґрунтувати необхідністьтпризначення засобів фізичної після переломів 

променевої кістки у типовому місці. 
Варіант16 
1. Обґрунтувати засоби фізичної реабілітації хворих після переломів стегна. 
2. Визначити задачи фізичної реабілітації хворих після ампутації верхньої кінцівки. 
3. Скласти комплекс лікувальних вправ для хворого у відновному періоді перебігу 

хвороби після діафізарних переломів гомілки. 
Варіант17 
1. Надати поняття про методи лікування переломів. 
2. Охарактеризувати фізичну реабілітацію при діафізарних переломах гомілки. 
3. Обґрунтувати  необхідність  призначення  засобів  фізичної  реабілітації  після 

переломів тазостегнового суглобу. 
Варіант 18. 
1. Обґрунтувати засоби фізичної реабілітації хворих після переломів лопатки. 
2. Визначити задачи фізичної реабілітації хворих після поверхових опіків різної 

локалізації. 
3. Скласти комплекс лікувальних вправ для хворого у відновлюванному періоді 
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лікування при шийному остеохондрозі. 
Варіант 19. 
1. Надати поняття про методи лікування після пошкоджень менісків. 
2. Охарактеризувати фізичну реабілітацію після переломів хребта. 
3. Скласти комплекс лікувальних вправ для хворого у відновлюванному періоді 

лікування при попереко-крижовому остеохондрозі. 
Варіант 20. 
1. Визначити роль фізичної реабілітація хворих на сколіоз II ступеню. 
2. Охарактеризувати особливості фізичної реабілітації хворих дітей на клишоногість. 
3. Скласти комплекс лікувальних вправ для хворого у відновлюванному періоді 

лікування після переломів кісток тазу. 
Варіант 21. 
1. Надати поняття про методи лікування після переломів щелепи. 
2. Охарактеризувати фізичну реабілітацію при плоскостопості. 
3. Обґрунтувати необхідність призначення  засобів фізичної реабілітації при 

придбанній кривошиї. 
Варіант 22. 
1. Надати характеристику видів і причин плоскостопості. Методи комплексного 

лікування. 
2. Визначити періоди перебігу хвороби після переломів щелепи та особливості ЛФК, 

фізіотерапії і масажу. 
3. Обґрунтувати засоби фізичної реабілітації при комбінованих поразках хворого. 
Варіант 23. 
1. Визначити періоди і етапи призначення ЛФК після компресійних переломів 

поперекових хребців. Поставити задачі ЛФК. 
2. Розкрити методику занять ЛФК при кіфотичній поставі. 
3. Скласти комплекс фізичних вправ для дитини 4 років з уродженним вивихом стегна. 
Варіант 24. 
1. Визначити періоди і етапи призначення ЛФК після переломів кісток тазу. Поставити 

задачі ЛФК. 
2. Розкрити методику занять ЛФК при лордотичній поставі. 
3. Скласти комплекс фізичних вправ при поверхневому опіку живота для хворого на 

постільному руховому режимі. 
Варіант 25. 
1. Визначити період та рухові режими і призначення на ЛФК, фізіотерапію, масаж при 

відмороженнях. Поставити задачі ЛФК. 
2. Охарактеризувати фізичну реабілітацію при косолапості. 
3. Обґрунтувати необхідність призначення засобів фізичної реабілітації при переломах 

різної локалізації. 
Варіант 26. 
1. Дати поняття про особливості фізичної реабілітації після закритого перелому 

вертлюжної западини. Визначити періоди лікування, поставити задачі ЛФК. 
2. Розкрити методику занять ЛФК при плоскій спині. 
3. Скласти комплекс фізичних вправ при глубокому опіку стегна для хворого на 

свободному руховому режимі. 
Варіант 27. 
1. Дати поняття про особливості фізичної реабілітації після травми зовнішнього 

меніска колінного суглобу (нижня кінцівка після операції знаходиться в гіпсової лангеті). 
2. Охарактеризувати особливості фізичної реабілітації при закритих переломах нижньої 

щелепи. 
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3. Скласти комплекс лікувальних вправ для хворого у відновному періоді перебігу 
хвороби після переломів колінного суглобу. 

Варіант 28. 
1. Дати клініко-фізіологічну характеристику ампутації. Визначити періоди перебігу 

хвороби. 
2. Поставити задачі та розкрити методику заняття ЛФК, масажу та фізіотерапії при 

кіфолордотичній поставі. 
3. Скласти комплекс лікувальних вправ для хворого у другому періоді перебігу 

хвороби після переломів кісток стопи. 
Варіант 29. 
1. Визначити періоди перебігу хвороби при переломах фаланг пальців і засоби щодо 

призначення на ЛФК. 
2. Охарактеризувати особливості фізичної реабілітації при травмах у дітей. 
3. Скласти комплекс лікувальних вправ для хворого в імобілізаційному періоді перебігу 

хвороби після діафізарних переломів плеча. 
Варіант 30. 
1. Обґрунтувати клінічні дані сколіотичної хвороби. Скласти комплекс коригуючої 

гімнастики при початковій ступені сколіотичної хвороби. 
2. Визначити періоди перебігу хвороби і призначення на ЛФК, фізіотерапії, масажу при 

щелепно-лицьовому переломі. 
3. Скласти комплекс спеціальних вправ при переломах кисті на другому періоду 

перебігу хвороби. 
Варіант 31. 
1. Обґрунтувати особливості фізичної реабілітації немовлят з діагнозом - кривошия 

м'язового походження. 
2. Визначити роль фізичної реабілітації хворих після переломів ключиці. 
3. Скласти комплекс вправ для І-го періоду для хворих на опікову хворобу. 
Варіант 32. 
1. Дати клініко-фізіологічну характеристику уроджених порушень опорно-рухового 

апарата. 
2. Обґрунтувати засоби фізичної реабілітації у травматологічних хворих. 
3. Скласти комплекс спеціальних вправ мімічної гімнастики. 
 

              
11. Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни 

Конс-
пект та 
відвідув

ання 

Поточна аудиторна та самостійна робота, поточний 
контроль 

ІНДЗ 
 

Сума 

Т  
1-2 

Т  
3-4 

Т 
 5-6 

Т  
7-8 

Т  
9-10 

Т  
11-12 

Т 
13-14 

Т 
15 

12 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 8 
Т1, Т2 ... Т15 – теми   

 
Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни.  
Методика базується на тому, що за умови повного та успішного виконання 

навчального плану за конкретною дисципліною протягом семестру, студент може 
отримати максимально можливу кількість балів.Nбmax=100.  

За пропозицією нині діючого університетського положення про оцінювання 
успішності студентів за 100-бальною системою передбачений наступний розподіл 
максимальних балів:  
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– за відвідування лекційних занять – Nлmax = 10;  
– за екзамен – Nеmax = 20;  
– решта видів занять – Nрmax = 70.  

Третя позиція в цьому переліку розподіляється на всі види занять, що 
передбачені навчальним планом, тобто у найбільш загальному випадку:  

Nрmax = Nлбmax + Nпрmax  
Отримаємо максимальну кількість, що може бути одержана студентом за 

кожне заняття, а саме: 

 
 де nл, nлб, nпр – кількість лекцій, лабораторних та практичних занять, передбачених 
навчальним планом на поточний семестр.  

Принципи визначення конкретної кількості балів, що отримує студент за кожну 
конкретну контрольну точку. 

Головним принципом визначення конкретної кількості балів, що отримує 
студент за кожну конкретну контрольну точку, є врахування рівня 
продемонстрованих студентом знань та навичок, оцінених за критеріями оцінки, 
затвердженими розпорядженням по КрНУ від 12.11.2012р. та успішності і 
своєчасності виконання студентом навчального плану. Бал за відвідування лекційних 
занять враховується автоматично за кількістю фактично відвіданих студентом 
занять відповідно до відміток у журналі академічної групи та робочому журналі 
викладача.  

Nлфакт = Nл · nлфакт, 
де nлфакт – кількість лекційних занять, фактично відвіданих студентом.  

Бал за практичне заняття нараховується наступним чином:  

 
де kя – коефіцієнт якості проведення практичного заняття.  

Означений коефіцієнт враховує рівень знань та навичок, продемонстрованих 
студентом під час практичного заняття (наприклад, відповідь у дошки) та виконання 
тестового завдання  

 
де Б = 2,3,4,5 – підсумкова кількість балів, виставлена викладачем студенту за 

практичне заняття. Якщо студент пропустив практичне заняття без поважних 
причин, йому виставляється за це заняття бал Б = 0.  

Отже, виконання навчального процесу є обов’язковою умовою для одержання 
позитивного результату в цілому за семестр. 

 
Запропонований вище алгоритм оцінювання фактично визначив і принципи 

формування контрольних точок, а саме:  
1. Поточний контроль містить в собі:  бали за відвідування лекційних занять;  

бали, одержані за практичні заняття. Максимальна кількість балів, яку може 
одержати студент за всі складові поточного контролю складає:  
Nпотmax= Nлmax+ Nрmax = 10+70=80  
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2. Підсумковий контроль знань у формі екзамену може забезпечити студенту 
максимальну кількість балів Nеmax = 20, але врахування цієї кількості пропонується 
здійснювати у наступний спосіб:  

 
де kя – коефіцієнт якості знань, виявлених на екзамені, який визначається наступним 
чином:  

 
де Б = 3,4,5 – кількість балів, одержаних на екзамені (при Б = 2, kя = 0); τ – 

коефіцієнт своєчасності виконання навчального плану, він визначається у наступний 
спосіб: τ =1 якщо екзамен складено с першої спроби за графіком сесії; τ = 0,9 якщо 
це результат першого перескладання; τ = 0,8 якщо це результат другого 
перескладання. 

 
Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною 

рейтинговою шкалою (див. табл. 1), яка у відомості обліку успішності (форма 
№ Н-5.03) фіксується оцінками за національною системою і за європейською 
кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

 
Поточне оцінювання здійснюється відповідно критеріям оцінювання певного 

виду навчальної діяльності (див. табл. 2). 
 

Таблиця 1 – Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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Таблиця 2 –  Відповідність критеріїв оцінювання за певною дисципліною 
критеріям оцінювання певного виду навчальної діяльності 

 
Вид та форма  

контролю 

Максимальний показник за вид 
контролю та конкретну форму 

контролю, бал 
Лекції (відвідування, конспект) До 10 

Робота студентів на практичних, 
лабораторних, семінарських заняттях 

20 

Підготовка до заняття (конспект) До 3 
Активність на занятті До 3 

Виконання завдань практичного заняття та 
захист, звіт  

До 8 

Поточний та підсумковий контроль 50 
Опитування До 5 

Контрольна робота До 5 
Реферат До 12 

Самостійна робота* До 5 
Індивідуальна робота**  До 10 

Усього за модулем 80 
Іспит 20 

Усього  100 
*Самостійна робота як форма поточної навчальної роботи – це виконання 
студентом самостійно за завданням викладача певного обсягу практичних завдань, 
що стосуються відпрацювання окремих навичок і умінь з навчальної дисціпліни і 
можуть мати такі форми: написання реферату, формулювання структурно–логічних 
схем, виконання домашнього завдання тощо. 
**Індивідуальна робота як форма поточної навчальної роботи – це виконання 
студентом самостійно за завданням (можливо і під керівництвом) викладача певного 
обсягу практичних завдань, які стосуються відпрацювання окремих навичок і умінь з 
навчальної дисціпліни, що може мати такі форми: виготовлення засобів наочності, 
розробка тестів, ребусів, виконання індивідуального завдання тощо. 

 
12. Методичне забезпечення 

1. Антонова О. І. Реабілітаційні технології. Кременчук: Видавничий відділ 
КрНУ, 2015. 170 с.  

13. Рекомендована література 
Основна 

Годiшевський В. М. Лiкувальна фiзкультура в травматологii. Лiкувальна 
фiзкультура та спортивна медицина / за ред. В.В. Клапчука, Т.В. Дзяка. – Киiв, 
Здоров’я, 1995. – С. 57-77. 

Горшков С.З. Осложнения при повреждениях опорно-двигательного аппарата / 
С.З. Горшков // Травматология и ортопедия / под ред. Х.А. Мусалатова, 
Г.С. Юмашева. – М.: Медицина, 1995. – С. 428-435. 

Дитяча травматологія: практичний посібник / за заг. ред. проф. 
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. 
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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. 

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. 
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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 
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 

http://www.booksmed.com/
http://ukrcardio.org/
http://www.consilium-medicum.com.ua/cm/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
http://www.strazhesko.org.ua/advice
http://www.who.ch/
http://www.nlm.nih.gov/
http://healthgate.com/
http://www.kfinder.com/
http://php.silverplatter.com/
http://www.accesspub.com/
http://biomednet.com/
http://www.healthweb.org/
http://www.pslgroup.com/
http://www.healthgate.com/
http://www.mdconsult.com/
http://www.rmj.net/
http://www.riada.kiev.ua/
http://imedic.kiev.ua/lechebnyj-massazh
http://slidan.com/tochechniy/
http://imedic.kiev.ua/statyi/massazh/85-massazh-dcp
http://imedic.kiev.ua/statyi/massazh/83-massazh-krivoshee
http://imedic.kiev.ua/statyi/massazh/80-banochnyj-massazh
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/medicina/32934-lakunichev-lechebnyj-
http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/medicina/32934-lakunichev-lechebnyj-
http://www.fizioterapiya.info/?page_id=318
http://www.gippokrat.by/catalog/bolezni/fizioterapiya/uvch-terapiya.html
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