
Дисципліна Вибіркова дисципліна 6. Новітні технології 

фізичної терапії та функціональної 

діагностики 

Рівень ВО Магістр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

227- фізична терапії, ерготерапія / 

 фізична терапія 

Форма навчання Денна  

Курс, семестр. протяжність 2 курс. 3 семестр, протягом одного 

семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Усього 90 год.: з них 8 год лекції, 16 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,  масажу, фізичної терапія в 

неврології, психології, основ практичної 

діяльності у фізичній терапії та ерготерапії 

Що буде вивчатися Курс передбачає набуття студентами 

фундаментальних знань, вмінь та навичок 

щодо застосування новітніх технологій у 

побудові заняття з фізичної реабілітації що 

базуються на сучасних досягненнях 

провідних вітчизняних та іноземних вчених 

і світової практики 

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. 

Питання використання саме інноваційних 

технологій у діагностиці та у процесі 

відновлення є актуальним і вимагає 

додаткових знань та вмінь майбутніх 

фахівців.  

Чому можна навчитися (результати По завершенню навчання студенти 



навчання) знатимуть основні показання та 

протипоказання до застосування 

відповідних засобів фізичної терапії. 

Студенти володіють основними навичками 

щодо складання реабілітаційних програм із 

залученням інноваційних технологій з 

урахуванням порушень пацієнта. Студенти 

можуть здійснювати вибір адекватних 

засобів і методів фізичної терапії та 

контролю, а також формувати мотивацію до 

занять у пацієнта 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Набуті знання дозволять студентам 

здійснювати заходи фізичної терапії для 

ліквідації 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) 

 

 




