
Дисципліна Вибіркова дисципліна 4.2. Організаційна 

діяльність реабілітаційних закладів 

Рівень ВО Магістр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

227 – фізична терапії, ерготерапія / 

227.01 – фізична терапія 

Форма навчання Заочна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, протягом одного семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Усього 120 год / 4 кредити 

з них: 4 год лекції, 6 год. лабораторні 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 

Автор дисципліни Ульяницька Наталія Ярославівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Пререквізити: основи медичних знань, основи 

анатомії та фізіології людини, основи практичної 

діяльності у фізичній терапії та ерготерапії, 

терапевтичні вправи 

Що буде вивчатися Особливості організаційної діяльності 

реабілітаційних закладів 

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення дисципліни «Організаційна діяльність 

реабілітаційних закладів» передбачає 

ознайомлення зі структурою та керівництвом 

реабілітаційних закладів та відділень відновного 

лікування, з особливостями підготовки фахівців, 

що працюють у реабілітаційних закладах та 

надають відповідні послуги, з особливостями та 

вимогами до надання послуг у кабінетах 

кінезотерапії, масажу та фізіотерапії, з медичною 

документацією. Цей курс поглиблює знання 

студентів стосовно організації процесу відновного 

лікування.              

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Здатність вирішувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми, пов’язані з 

фізичною терапією, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, із 

застосуванням положень, теорій та методів 

медико-біологічних, соціальних, психолого-

педагогічних наук. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). Навички міжособистісної взаємодії.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети.  

Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  



Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Застосовувати знання у практичних ситуаціях, 

глибоке розуміння необхідності  про: основне 

призначення фахівця з фізичної терапії; етапи та 

аспекти фізичної терапії; організаційні форми та 

методи фізичної терапії; організаційну структуру 

відділення реабілітації в багатопрофільній лікарні; 

організацію реабілітаційного процесу в 

реабілітаційних центрах; організацію 

реабілітаційного процесу в санаторно - курортних 

умовах; організацію медичної реабілітації в 

поліклінічних умовах. Вміння використовувати 

набуті знання у професійній діяльності. 

Інформаційне забезпечення 1. Концепція нової системи охорони здоров’я 

/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

//http://moz.gov.ua/docfiles/Pro_20140527_0_dod.pdf 

. –Назва з екрана 

2. Рада ерготерапевтів європейських країн / 

Council of Occupational Therapists for the European 

Countries http://www.cotec-europe.org 

3. Світова федерація ерготерапевтів / World 

Federation of Occupational Therapists (WFOT) 

http://www.wfot.org 

 

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

