
Дисципліна Народні та нетрадиційні методи 

реабілітації 

Рівень ВО Бакалавр 

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

227 - фізична терапія, ерготерапія 

Форма навчання Заочна 

Курс, семестр, протяжність 5 курс. 10 семестр, протягом одного 

семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Усього 180 год.: з них 6 год лекції, 22 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 Дисципліна Народні та нетрадиційні методи 

реабілітації пов'язана з різними медичними 

науками (біологія, фізіологія, 

патофізіологія, анатомія, фармакогнозія, 

фармакологія, біохімія тощо) тому, що 

питання відновлення здоров'я потребує 

глибокого аналізу з боку сучасних методів 

контролю. 

Що буде вивчатися У процесі вивчення курсу буде 

ознайомлення майбутніх фахівців 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. Будуть вивчатися 

методи рефлексотерапії, фітотерапії, 

водолікування, мануальної терапії. 

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення методів реабілітації з 

використанням народної нетрадиційної 

системи реабілітації дасть можливість 

студентам більш глибоко зрозуміти 

значення комплексних знань відносно 

перебігу фізіологічних процесів у людини в 



періоди повного здоров'я та під час  

різноманітних хвороб та хворобливих 

станів, які можуть виникнути у будь який 

час. Вивчення дисципліни буде сприяти 

більш відповідальному ставленні студентів 

до навчальних дисциплін, які в тій чи іншій 

мірі, пов'язані зі збереженням здоров'я.  

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

По завершенню курсу студенти матимуть 

змогу вибирати деякі методики для 

практичного використання в своїй роботі. 

Завдяки великому вибору нетрадиційних 

методик є можливість використати ті, які 

більш підходять студенту з точки зору 

індивідуального сприйняття і розуміння, що 

дасть можливість в майбутньому 

вдосконалювати свої можливості у 

лікувальній і реабілітаційній практиці 

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) 

 

 

 




