
Дисципліна Спортивна травматологія 

Рівень ВО Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньої 

програми 

227 «Фізична терапії, ерготерапія» /  

227 «Фізична терапії, 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 Сітовський Андрій Миколайович 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення 

Для вивчення даної дисципліни необхідні знання з 

анатомії та фізіології людини, основ медичних знань, 

терапевтичних вправ, фізіології м’язової діяльності.  

Що буде вивчатися 

Етіологія, патогенез, клінічна картина травм й 

захворювань опорно-рухового апарату при заняттях 

різними видами спорту. Засоби та методи 

терапевтичного втручання у спортивній травматології. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Постійний розвиток системи підготовки в 

олімпійському, паралімпійському, дефлімпійському 

спорті потребує консультаційного медичного 

супроводу. З метою профілактики травматизму, а також 

застосування ефективних методів реабілітації при 

травмах й захворювань опорно-рухового апарату при 

заняттях різними видами спорту. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні 

вміти: застосовувати методи й інструменти визначення 

та вимірювання структурних змін та порушених 

функцій організму, активності та участі, трактувати 

отриману інформацію. Реалізувати індивідуальні 

програми фізичної терапії, ерготерапії у спортивній 

травматології та ортопедії. Здійснювати заходи фізичної 

терапії для ліквідації або компенсації рухових 

порушень та активності у спортивній травматології та 

ортопедії. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

СК 03. Здатність трактувати патологічні процеси та 

порушення у спортивній травматології та ортопедії і 

застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної 

терапії, ерготерапії. 
СК 05. Здатність провадити безпечну для 

пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну 

діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у спортивній 

травматології та ортопедії. 
СК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів 

фізичної терапії та/або ерготерапії функціональним 



можливостям та потребам пацієнта/клієнта у спортивній 

травматології та ортопедії. 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис 

дисципліни) силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 




