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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Клінічний 

реабілітаційний менеджмент 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 особливості 
застосування засобів і методів реабілітації для успішного відновлення 
здоров’я і працездатності людини після перенесених захворювань і травм 
опорно-рухового апарату, пов’язаних із реалізацією індивідуальної програми 
фізичної терапії та/або ерготерапії з метою покращення функціональних 
можливостей, здоров’я, адаптації до оточуючих умов осіб різного віку.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна тісно пов’язана із анатомією та 
фізіологією людини, медичною біологією з основами генетики, психологією, 
основами загальної та клінічної патології, клінічним реабілітаційним 
менеджментом при порушенні діяльності серцево-судинної, дихальної 
систем, при неврологічних дисфункціях, основами ерготерапії, навчальними 
та клінічними практикамии.   

 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Клінічний 

реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності опорно-рухового 
апарату» є формування визначених освітньо-професійною програмою 
загальних та фахових компетентностей, що передбачають здатність до 
застосування у професійній діяльності основних засобів та методів 
фізичної терапії при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату; 
формування у студентів можливостей адекватно трактувати інформацію 
про наявні у пацієнта/клієнта порушення з боку ОРА відповідно до 
Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Клінічний 
реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності опорно-рухового 
апарату» є: 

 – ознайомити студентів з основами теоретичного вивчення 
особливостей основних компонентів реабілітаційного менеджменту при 
порушенні діяльності опорно-рухового апарату;  

– допомогти студентам набути теоретичних знань та практичних 
навичок, пов’язаних із визначенням доцільних методів впливу та засобів 
фізичної терапії при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату, 
обранням оптимального для пацієнта/клієнта комплексу реабілітаційних 
заходів; 

– допомогти студентам набути теоретичних знань та практичних 
навичок, пов’язаних із реалізацією пацієнтом індивідуальної програми 
фізичної терапії та/або ерготерапії з метою   покращення   функціональних   
можливостей, здоров’я, адаптації до оточуючих умов осіб різного віку із 
порушеннями діяльності опорно-рухового апарату. 
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2. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
НАВЧАННЯ 

2.1. Інтегральна компетентність  
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. 

2.2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  
ФК 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.  

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

ФК 7. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 
обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми 
фізичної терапії та ерготерапії. 

ФК 8. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії 
та/або ерготерапії.  

ФК 9. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії 
та/або ерготерапії функціональним можливостям та потребам 
пацієнта/клієнта. 

ФК 10. Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль 
стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати 
отримані результати.  

2.3. Програмні результати навчання (ПР) 
ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 

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

ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення 
за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності 
та здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, 
обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП). 

 
2.4. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати:  
– принципи медичної, соціальної та біопсихосоціальної моделей 

обмеження життєдіяльності; особливості застосування профілактичних та 
терапевтичних заходів фізичної терапії, ерготерапії та їх вплив на стан 
здоров’я пацієнта/клієнта; 

– як допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 
обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми 
фізичної терапії та ерготерапії;  
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– основи психології, соціології; основи науково доказової практики та 
методів прогнозування та планування у фізичній терапії, ерготерапії; моделі 
встановлення цілей; основні протипокази і застереження щодо проведення 
заходів фізичної терапії, ерготерапії; 

– засоби методи та форми фізичної терапії, ерготерапії; 
уміти: 
– пояснити поняття «здоров’я» та шляхи його зміцнення в контексті 

потреб конкретного пацієнта/клієнта; пояснити ефективність використання 
фізичних вправ та змін оточення для відновлення і підтримки здоров’я; 
пояснити необхідність профілактичних та терапевтичних заходів фізичної 
терапії, ерготерапії;  

– оцінити потреби та реабілітаційний потенціал пацієнта/клієнта; 
трактувати програму та пояснювати її пацієнту/клієнту; 

– оцінити функціональні можливості та потреби пацієнта/клієнта; 
обирати методи впливу/догляду, враховуючи патологію, функціональні 
розлади, активність та участь особи, контекстні та особистісні фактори; 
організувати індивідуальні та групові заняття, обирати необхідне 
обладнання; моніторити стан пацієнта; передбачати та визначати реакцію 
пацієнта/клієнта на проведення реабілітаційних заходів; 

– скласти програму реабілітації відповідно до порушення та періоду 
відновлення.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів 
ECTS. 

 
3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Змістовий модуль 1. Клінічний реабілітаційний менеджмент при  

ушкодженнях м’яких тканин. 
Тема 1. Вступ. Менеджмент у системі охорони здоров’я. 
Тема 2. Принципи і засоби фізичної терапії після травм опорно-рухового 

апарату.  
Тема 3. Рани. Симптоматика. Класифікація ран. Ускладнення травм. 
Тема 4. Опіки. Клінічний реабілітаційний менеджмент при  опіках.  
Тема 5. Відмороження. Клінічний реабілітаційний менеджмент при 

відмороженнях. 
Змістовий модуль 2. Клінічний реабілітаційний менеджмент при  

переломах кісток. 
Тема 6. Переломи кісток та принципи лікування. 
Тема 7. Клінічний реабілітаційний менеджмент при  переломах кісток 

та травмах плечового поясу. 
Тема 8. Клінічний реабілітаційний менеджмент при  переломах кісток та 

травмах верхньої кінцівки. 
Тема 9. Клінічний реабілітаційний менеджмент при  переломах кісток 

нижньої кінцівки.  
Тема 10. Клінічний реабілітаційний менеджмент при  переломах кісток 

тазу. 
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Тема 11. Клінічний реабілітаційний менеджмент при компресійних 
переломах хребта. 

 
4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 
1. Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-

профілактичних закладів. Навч. посібник.Ч.1. 2013. 372 с. 
2. Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-

профілактичних закладів. Навч. посібник.Ч.2. 2013. 308 с. 
3. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник. К.: 

Центр учбової літератури, 2008. 640 с. 
4. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я / під ред. Ю. В. 

Вороненка, В.Ф. Москаленка . Т.: Укрмедкнига, 2000. 617 с. 
5. Медична та соціальна реабілітація : Навч. посіб. для студ. вищ. мед. 

навч. закл. / І. Р. Мисула, Л. О. Вакуленко, М. І. Швед, Л. В. Левицька, В. Ф. 
Лобода, Г. В. Прилуцька. Т. :ТДМУ "Укрмедкнига", 2005. 401 c. Бібліогр.: с. 
398-400. укp. 

6. Горбатюк С.О. Фізична реабілітація та рухова активність при 
порушеннях функції опорно-рухової системи: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. 192с. 

7. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): 
Учеб. для студ. высш. учеб. Заведений. М.: ВЛАДОС, 2002. 512 с. 

8. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура. Учебное пособие 
для вузов. М.: «ГЭОТАР-мед», 2002. 559с. 

9. Медицинская реабилитация: Руководство для врачей / Под ред. 
В.А.Епифанова. М.:МЕД-пресс-информ, 2005. 328 с. 

10. Медицинская реабилитация: Учебник для студентов и врачей/ Под 
общ. ред. В.Н.Сокрута, Н.И.Яблучанского. Славянск: «Ваш имидж», 2015. 
620 с. 

11. Мурза В.П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник. К.: «Олан», 
2004. 559 с. 

12. Мухін В.М. Фізична реабілітація в травматології. Л.: ЛДУФК, 
2015. 428с. 

13. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник. 3-є вид., переробл. та 
доповн. К.: Олімп. л-ра. 2009. 488 с.: іл. 

14. Полянська О. С. Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної 
фізичної культури і масажу / За ред. В. В. Клапчука, О. С. Полянської. 
Чернівці : Прут, 2006. 208 с. 

15. Хвисюк М.І., Парфьонова І.І. Менеджмент в охороні здоров’я. 
Харків.: Підручник Ч.1. 2008. 360 с.  

Допоміжна 
16. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура : справочник. 2-е изд. 

перераб. и доп. М. : Медицина, 2001. 592 с. 
17. Пропедевтика внутренней медицины: учебник / О.Н.Ковалева, 

Н.А.Сафаргалина-Корнилова.  К.: ВСИ «Медицина», 2013. 752 с. 
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18. Пропедевтика внутрішньої медицини : підручник / К. О. Бобкович, 
Є. І. Дзісь, В. М. Жебель [та ін.] ; за ред. М. С. Расіна. Вінниця : Нова Книга, 
2014. 207 с. 

19. Функциональные пробы в лечебной и массовой физической культуре 
: учебное пособие / О. М. Буйкова, Г. И. Булнаева ; ФГБОУ ВО ИГМУ, Курс 
лечебной физкультуры и спортивной медицины, Кафедра физического 
воспитания. Иркутск : ИГМУ, 2017. 24 с. 

20. Скляренко Є. Т. Травматологія і ортопедія: Підручник. К.: 
Здоров’я, 2005. 384 с. 

21. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура и врачебный 
контроль.  М.: «Медицинское информационное агентство», 2006.  597 c. 

22. Каптелин А.Ф. Гидрокинезотерапия в ортопедии и травматологии 
М.: Медицина, 1986.  224с. 

 
Інформаційні ресурси 

 
1. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 

World Health Organization [Internet]. Available from: 
http://www.who.int/classifications/icf/en/ 

2. https://www.nice.org.uk/guidance/ng65/resources/spondyloarthritis-in- 
over-16s-diagnosis-and-management-pdf-1837575441349 

3. https://academic.oup.com/ptj/article/98/3/162/4689128 
4. http://www.booksmed.com/travmatologiya/811-travmatologiya-i-

ortopediyasklyarenko- yet.html 
5. http://kingmed.info/media/book/5/4154.pdfhttp://healthgate.com, 
6. http://www.booksmed.com/travmatologiya/ 
7. http://php.silverplatter.com 
8. http://www.accesspub.com 
9. http://www.healthweb.org 

 
5. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ  
Письмова робота, диференційований залік. 

 
6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ. 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (у %)    

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 
– письмові практичні (конспекти) та модульні роботи 60% (у тому числі 

15% на контроль СРС) ; 
– участь у практичних заняттях 28% ; 
– самостійна робота (реферат) 12% . 
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