
Дисципліна Домашня опіка хворих та 

неповносправних 

Рівень ВО Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

227- фізична терапії, ерготерапія / 

227 - фізична терапія, ерготерапія 

Форма навчання Денна  

Курс, семестр, протяжність 3 курс, 6 семестр, протягом одного 

семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Усього 90 год.: з них 12 год лекції, 20 год. 

лабораторні 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 

Автор дисципліни Лавринюк Володимир Євгенович 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Передумови для вивчення навчальної 

дисципліни: успішне опанування такими 

навчальними дисциплінами: на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти: 

«Страхування, позиціонування та 

переміщення», «Преформовані фізичні 

чинники»; «Клінічній реабілітаційний 

менеджмент при дисфункціях внутрішніх 

органів» 

Що буде вивчатися Студентам буде надаватися інформація про 

цілісну систему реабілітації та її складові; 

для того. щоб забезпечити розуміння місця 

фізичної терапії та ерготерапії у системі 

охорони здоров’я. Питання функціональних 

проблем пацієнтів різного профілю, 

можливостей їх корекцій шляхом 

позиціонування, закладання основ 

розуміння особливостей переміщення 

неповносправних з забезпеченням їх 

страхування. Майбутні спеціалісти 

набуватимуть необхідних практичних 

навичок та умінь, які дозволять 

зорганізувати та провести позиціонування, 

переміщення та страхування при різних 



нозологіях. Ознайомлення студентів з 

основними вимогами щодо пристосування 

навколишнього середовища до потреб 

неповносправних різних нозологій. 

Чому це цікаво/треба вивчати вивчення навчальної дисципліни  формує у 

студентів систему знань з питань 

функціональних проблем пацієнтів різного 

профілю, можливостей їх корекцій шляхом 

позиціонування, закладання основ 

розуміння особливостей переміщення 

неповносправних з забезпеченням їх 

страхування  при цьому, набуття 

майбутніми спеціалістами – фізичними 

терапевтами практичних навичок та умінь, 

які дозволять зорганізувати та провести 

позиціонування, переміщення та 

страхування при різних нозологіях.. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Застосування набутих студентами 

теоретичних знань про основні 

функціональні проблеми неповносправних; 

принципи позиціонування для корекції 

функціональних проблем пацієнтів; 

характеристики допоміжних засобів 

пересування; особливості переміщення 

хворих з допомогою допоміжних засобів; 

страхування пацієнтів при їх переміщенні 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Застосовувати набуті знання щодо 

виявлення функціональних проблем 

неповносправних при різних нозологіях, 

правильно підібрати допоміжні засоби 

пересування; застосовувати допоміжні 

засоби пересування; здійснювати 

страхування  пацієнтів під час їх 

переміщення; надавати невідкладну 

допомогу в ургентних станах  

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 




