
Дисципліна Вибіркова дисципліна 2.2. Домашня опіка 

хворих та неповносправних 

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, 

медичної та біологічної фізики, валеології, 

лікувальної фізкультури а також 

прикладних предметів, які викладаються 

для студентів спеціальності «Фізична 

терапія». 

Що буде вивчатися Відбувається знайомство студента із 

роботою медичних закладів стаціонарного 

типу, перший контакт із хворими, 

формування морально-етичних основ 

подальшої професійної поведінки. 

Пропонується вивчення гігієнічних, 

профілактичних та лікувальних заходів, які 

входять до компетенції молодшого та 

частково середнього медичного персоналу і 

застосовуються для створення комфортних 

умов перебування хворого у медичному 

закладі, сприяння якнайшвидшого одужання 

пацієнта, запобігання розвитку ускладнень, а 

також опанування найпростішими 

маніпуляціями надання першої медичної 

допомоги при невідкладних станах. 

 

Чому це цікаво/треба вивчати - Вміти оцінити функціональні 

можливості та потреби 

пацієнта/клієнта;  

- обирати методи впливу/догляду, 

враховуючи патологію, функціональні 

розлади, активність та участь особи, 

контекстні та особистісні фактори;  

- організувати індивідуальні та групові 

- заняття, обирати необхідне 

обладнання; 

- моніторити стан пацієнта;  

- передбачати та визначати реакцію 

пацієнта/клієнта на 

- проведення реабілітаційних заходів. 



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;  

 проводити огляд, визначати загальний 

стан пацієнта; 

 реєструвати основні життєві показники; 

 дотримуватися правил асептики та 

антисептики; 

 

Як можна користуватися набутими 
знаннями й уміннями (компетентності) 

Вивчення даної дисципліни формує у 

здобувачів освіти соціальних навичок (soft 

skills): комунікативність (реалізується через: 

метод роботи в парах та групах, мозковий 

штурм, метод самопрезентації), робота в 

команді (реалізується через: метод проектів, 

ажурна пилка), конфлікт-менеджмент 

(реалізується через: метод драматизації, ігрові 

методи), тайм-менеджмент (реалізується 

через: метод проектів, робота в групах, 

тренінги), лідерські навички (реалізується 

через: робота в групах, метод проектів, метод 

самопрезентації). 

 

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

