
Дисципліна Сучасні методики фізичної терапії (за 

професійним спрямуванням) 

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 екзамен 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Усього 180 год.: з них 30 год лекції, 36 год. 

лабораторні 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 

Автор дисципліни Сітовський Андрій Миколайович 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Для вивчення даного курсу необхідні 

знання з основ анатомії та фізіології 

людини, фізіології та біохімії рухової 

активності, преформовані фізичні чинники, 

основ практичної діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії 

Що буде вивчатися Курс передбачає набуття студентами 

теоретичних знань та практичних вмінь 

застосовувати сучасні методики фізичної 

терапії в діагностиці захворювань та в 

реабілітації організму після перенесення 

захворювань. Теоретичні заняття 

супроводжуються обов’язковим 

закріпленням матеріалу на практичних 

заняттях. В цілях кращого закріплення 

теоретичних знань про будову тіла людини 

необхідно на практичних заняттях вивчити 

топографію кісток, зв’язок, м’язів, нервів, 

судин і лімфатичних вузлів 

Чому це цікаво/треба вивчати Під час вивчення даної дисципліни у 

студентів формується система спеціальних 

знань і цілісного уявлення щодо 

теоретичних засад та основ практичної 

діяльності у фізичній терапії ерготерапії. 



Розуміння значення своєчасного 

застосування засобів фізичної терапії для 

попередження ускладнень та підвищення 

ефективності у комплексному відновленні 

після травм та захворювань.  

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

По завершенню навчання студенти 

ознайомляться із сучасними методиками 

фізичної терапії та навчаться застосувати їх 

на практиці. Відпрацюють навички 

діагностики соматичних систем та зможуть 

адекватно оцінювати функціональні 

можливості здорової та хворої людини для 

розробки раціональних принципів 

відновлення та володіти всебічним 

комплексним підходом при проведенні 

терапевтичних втручань 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Набуті знання дозволять студентам 

здійснювати заходи фізичної терапії для 

ліквідаці або компенсації рухових 

порушень та активності. Студенти зможуть 

проводити оперативний, поточний та 

етапний контроль стану пацієнта/клієнта 

відповідними засобами й методами та 

документувати отримані результати, 

забезпечувати відповідність засобів 

функціональним можливостям та потребам 

пацієнта/клієнта. Набуті знання 

допоможуть фахівцям трактувати 

патологічні процеси та порушення і 

застосовувати для їх корекції придатні 

засоби фізичної терапії, ерготерапії 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 




