
Дисципліна Страхування, переміщення та 

позиціонування у фізичній терапії та 

ерготерапії 

Рівень ВО Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньої програми 227- фізична терапії, ерготерапія / 

227 - фізична терапія, ерготерапія 

Форма навчання Заочна  

Курс, семестр, протяжність 5 курс, 9 семестр, протягом одного 

семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Усього 90 год.: з них 4 год лекції, 12 год. 

лабораторні 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 

Автор дисципліни Грейда Наталія Богданівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Пререквізити: нормальна анатомія та 

фізіологія людини (за професійним 

спрямуванням); загальна гігієна та екологія; 

основи медичних знань, професійна етика і 

деонтологія; науково-доказова практична 

діяльність у фізичній терапії та ерготерапії; 

основи практичної діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії (вступ до 

спеціальності); долікарська медична 

допомога; преформовані фізичні чинники; 

терапевтичні вправи; основи занятійної 

науки; клінічний реабілітаційний 

менеджмент при порушенні діяльності 

ОРА; клінічний реабілітаційний 

менеджмент при порушенні діяльності 

серцево-судинної та дихальної систем. 

Що буде вивчатися особливості навчання техніки переміщення 

та навичкам самообслуговування осіб після 

травм, осіб з вродженими та набутими 

дефектами опорно-рухового апарату та осіб 

з інвалідністю. 



Чому це цікаво/треба вивчати Основний принцип запропонованої 

програми фізичної терапії - виконання 

рухових дій спочатку в полегшених умовах, 

потім - в умовах стаціонарної палати чи 

кімнати, та розвиток тих фізичних якостей, 

які необхідні для виконання специфічних 

рухових дій. Поступове навчання 

правильним (простим і складним) рухам 

призводить до їх нейрорефлекторного 

закріплення у вигляді вмінь та навичок. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Формування у студентів цілісного 

уявлення про методику фізичної терапії та 

ерготерапії, яка спрямована на поступове 

навчання правильним (простим і складним) 

рухам; на формування навичок 

самообслуговування, тобто тих вмінь, які 

необхідні особі для самостійного 

харчування, справляння потреб, 

користування ванною кімнатою та 

одяганням/роздяганням.  

Вибір методів та засобів фізичної терапії та 

ерготерапії залежить від загального стану 

хворого, наявності супутніх захворювань та 

ускладнень, а також після консультації з 

лікуючим лікарем щодо наявних 

протипоказів та застережень.. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Всі цілі фізичної терапії щодо навичок 

переміщення та елементів 

самообслуговування формуються спільно з 

пацієнтом та/або родичами згідно з 

принципом МКФ: Міжнародна 

класифікація функціонування, інвалідності 

та здоров'я (2001) 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 




