
Дисципліна Мануальна терапія 

Рівень ВО Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

227- фізична терапії, ерготерапія / 

227 - фізична терапія, ерготерапія 

Форма навчання Денна  

Курс, семестр, протяжність 3 курс. 5 семестр, протягом одного 

семестру 

Семестровий контроль екамен 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Усього 120 год.: з них 20 год лекції, 34 год. 

лабораторні 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 

Автор дисципліни Сергеєв В’ячеслав Михайлович 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Для вивчення курсу необхідні знання 

біології, фізіології, патофізіології. Анатомії, 

біохімії, оскільки мануальна терапія 

пов’язана з різними медичними науками 

адже питання оздоровлення має відношення 

до покращення роботи усього організму як 

цілісної системи. Деякі методи 

нетрадиційного оздоровлення мають єдину 

суть з фізичними вправами, тісно пов’язані 

з тренувальним процесом різних видів 

спорту. 

Що буде вивчатися На заняттях з мануальної терапії студенти 

будуть знайомитись з основами різних 

напрямків нетрадиційних методів 

оздоровлення, які є набуттям досвіду цілих 

поколінь різних народів , які довели свою 

високу ефективність при різних розладах 

здоров’я..    

Чому це цікаво/треба вивчати Мануальна терапія - це історично складена 

система теоретичних і практичних навичок 

народної та традиційної медицини, яка 

успішно використовується для лікування, 

оздоровлення в якості основного або 

допоміжного методу, що доповнює систему 



традиційного лікування та оздоровлення. 

Мануальна терапія показала свою 

ефективність протягом всього історичного 

процесу існування людства і в наш час 

починає займати провідну роль у 

відновленні працездатності при 

різноманітних хворобливих станах. У 

зв'язку з цим курс лекцій і практичних 

навичок для студентів з мануальної терапії 

є актуальним і має важливе практичне 

значення 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Вивчення мануальних методів фізичної 

терапії та напрямків її розвитку в 

історичному аспекті допоможе студентам 

більш глибоко зрозуміти значення цілющих 

можливостей людських рук, долоней 

керованих людською свідомістю, які з 

глибокої давнини вражають нас своєю 

ефективністю і позитивними наслідками без 

сучасних медикаментів об’єктивних 

методів сучасної діагностики. Знання 

техніки відновлення працездатності 

методами мануальної терапії надасть 

можливість майбутньому лікареві почувати 

себе більш впевнено у питаннях фізичної 

терапії, ерготерапії, питання відновлення 

здоров'я у пацієнтів різного напрямку. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

По завершенню вивчення дисципліни 

студенти вміють застосовувати набуті 

знання у практичних ситуаціях, здатні діяти 

на основі етичних міркувань, а саме: 

пояснювати пацієнтам, клієнтам, родинам, 

членам міждисциплінарної команди, іншим 

медичним працівникам потребу у заходах 

фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх 

використання і зв’язок з охороною 

здоров’я; 

трактувати патологічні процеси та 

порушення і застосовувати для їх корекції 

придатні засоби фізичної терапії. 

 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 



 




