
Дисципліна Вибіркова дисципліна 2.1. Фізична терапія 

при хірургічних захворюваннях 

Рівень ВО Магістр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

227 – фізична терапії, ерготерапія / 

227.01 – фізична терапія 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 1 семестр, протягом одного 
семестру 

 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин 
лекції/практичні) 

(усього: з них Усього 120 год. / 4 кредити 
З них: 20 год лекції, 20 год лабораторні  

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Фізичної терапії та ерготерапії  
 

Автор дисципліни Лавринюк Володимир Євгенович 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Для вивчення курсу студенти потребують 
базових знань з анатомії, фізіології, а також 

прикладних предметів, які викладаються 

для студентів спеціальності «Фізична 

терапія». 

Що буде вивчатися Методи і засоби фізичної терапії у 

лікарняний та післялікарняний періоди у 

хірургічних хворих, які потребують 

поступової адаптації до фізичних і 

психічних навантажень професійного і 

побутового характеру, вироблення навичок 

самообслуговування або вироблення 

постійної компенсації при незворотних 

змінах 

Чому це цікаво/треба вивчати Фізична терапія при хірургічних 

захворюваннях має   свою специфіку в силу 

відновлення фізичного, духовного і 

соціального здоров’я хворого після 

перенесених хірургічних методів лікування;  
 Фізична терапія при хірургічних 
захворюваннях передбачає вивчення: 
- мету та принципи використання 

природних фізичних факторів у хірургії; 

- методи обстеження хворих на хірургічну 

патологію; 

- етіологію, патогенез, методи діагностики 

та лікування хірургічних захворювань; 

- порядок диференційованого призначення 

процедур ЛФК та ФТЛ та санаторно- 

курортного лікування з врахуванням 

нозологічних форм;   

- оцінювати ефективність процедур ЛФК 

та ФТЛ масажу, механотерапії, 

працетерапії в реабілітації хворих з 

хірургічною патологією; 

- надавати рекомендації хворому з рухового та 

теплового режиму,  
- правила та порядок використання засобів 



ЛФК та ФТЛ в хірургії на стаціонарному, 

амбулаторно-поліклінічному та санаторно-

курортному лікуванні; 

Чому можна 
навчання) 

навчитися (результати Студенти     по     завершенню      вивчення 
дисципліни сформують  загальні та фахові 

компетентності, зокрема здатності до 

застосування у професійній діяльності 

сучасних засобів фізичної терапії при 

хірургічних захворюваннях 

Як можна користуватися набутими 
знаннями й уміннями (компетентності) 

- планувати і складати програми фізичної 

реабілітації для хворих хірургічного 

профілю;  

- розробляти і впроваджувати комплекс 

заходів та рекомендацій, спрямованих на 

поліпшення діяльності оперованого 

органу та організму в цілому, 

відновлення або компенсацію порушених 

чи відсутніх функцій;  

- застосовувати фізичні вправи, масаж, 

преформовані фізичні чинники, у осіб, 

яким призначено хірургічні методи 

лікування;  

- аналізувати хід виконання програми 

фізичної терапії, вносити необхідні 

корективи;  

- надавати консультації у межах своєї 

компетенції та визначати необхідність 

звертання пацієнтів до інших фахівців 

сфери охорони здоров'я; 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 
силабус навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

