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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітня 

програма, 

освітній ступінь 

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

 Галузь знань: 

 22-Охорона здоров'я 

 

 Спеціальність: 

227- Фізична терапія, 

ерготерапія  

 

Освітня програма: 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

 

 Освітній ступень: 

 Бакалавр на базі 

диплому молодшого 

спеціаліста 

Нормативна 

Рік навчання  1 

Кількість 

годин/кредитів 

  90/3  

Семестр  1 

Лекції - 20 год. 

Практичні роботи   28 год. 

 

 

ІНДЗ: є 

Самостійна робота  36  год. 

Консультації    6   год. 

Форма контролю: екзамен 

 

 

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Навчальна дисципліна «Основи практичної діяльності у фізичній терапії та 

ерготерапії (вступ до спеціальності)» є базовою дисципліною для студентів 

спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня «бакалавр» для 

здобуття кваліфікації бакалавра з фізичної терапії, ерготерапії. 

Сучасна концепція фізичної терапії та ерготерапії базується на 

фундаментальних поняттях і медико-біологічному обґрунтуванні механізмів 

впливу різноманітних факторів на життєдіяльність організму,  на системи 

забезпечення гомеостазу та їх пристосування до нових умов існування, чи морфо-

функціональних змін організму після травм і перенесених хвороб. 

«Основи практичної діяльності у фізичній терапії, ерготерапії (вступ до 

спеціальності)» включає ознайомлення студентів з державними, соціально-

економічними, психологічними, професійними, педагогічними та іншими 

заходами, які спрямовані на запобігання ускладненням захворювань, що 

призводять до тимчасової і стійкої втрати працездатності, та повернення хворих 

чи осіб з інвалідністю до суспільно-корисної праці. Ефективність 

вищеперерахованих заходів значною мірою визначається узгодженістю усіх ланок 

реабілітаційного процесу, а також командною роботою мульти-дисциплінарної 



 

команди. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи практичної діяльності у 

фізичній терапії, ерготерапії (вступ до спеціальності)»  є сформувати у студентів 

систему знань та цілісного уявлення щодо теоретичних засад та основ практичної 

діяльності у фізичній терапії та ерготерапії в системі охорони здоров’я; розуміння 

значення своєчасного застосування засобів фізичної терапії для попередження 

ускладнень та підвищенню ефективності у комплексному відновленні після травм 

чи захворювань. 

Опанування дисципліни дасть змогу фахівцеві в подальшому розробляти 

індивідуальну  програму реабілітації, організувати процес фізичної терапії та 

ерготерапії й об'єктивізувати її ефективність.  

Основою формування знань, умінь і навичок у навчальній дисципліні 

«Основи практичної діяльності у фізичній терапії, ерготерапії (вступ до 

спеціальності)» є лекційні заняття, практичні заняття, індивідуальні консультації, 

а також самостійна робота.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦІЇ 

ЗК 1. Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. ЗК 2. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК 3. 

Здатність до міжособистісної взаємодії. ЗК 4 Здатність працювати в команді. ЗК 5. 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК 6. Здатність 

спілкуватися державною мовою як усно, так і письмовою. ЗК 10.  Здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 11. Здатність 

вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 12. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

ФК 1. Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам 

міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах 

фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх виконання і зв'язок з охороною здоров’я. 

ФК 4. Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у 

практиці фізичної терапії, ерготерапії. ФК 5. Здатність провадити безпечну для 

пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної 

терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, 

кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини. ФК 7. Здатність 

допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та 

пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та 



 

ерготерапії. ФК 8. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії 

та/або ерготерапії. ФК 11. Здатність адаптувати свою поточну практичну 

діяльність до змінних умов. ФК 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів 

самообслуговуванню/догляду, профілактиці захворювань, травм, ускладнень та 

неповносправності, здоровому способу життя. ФК 14. Здатність знаходити шляхи 

постійного покращення якості послуг фізичної терапії та ерготерапії. 

ПР 1. Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та 

громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та 

проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, 

медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади.  ПР 3. 

Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних 

джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для 

виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень. ПР 4. 

Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, 

педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії. ПР 8. 

Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики. ПР 

12 Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності.. ПР 15. 

Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, 

різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, 

психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді. 

ПР 16 Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і 

невеликих груп 

 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Назви змістовних модулів і тем 

Кількість годин 
Усього у тому числі 

Лек. Практич. Сам. роб. Конс.  

Змістовий модуль 1. Основи фізичної терапії, ерготерапії 

Тема 1. Вступ. Історичні аспекти 

розвитку медицини та реабілітації, 

фізичної терапії та ерготерапії 

6 1 2 3  

Тема 2. Види, завдання та мета 

реабілітації, фізичної терапії та 

ерготерапії 

6 1 2 3  

Тема 3. Принципи реабілітації,  

фізичної терапії та ерготерапії 

9 2 2 3 2 

Тема 4. Періоди та етапи фізичної 

терапії та ерготерапії 

7 2 2 3  

Тема 5 Стаціонарний та 

поліклінічний етапи реабілітації.  

6 1 2 3  



 

Тема 6 Санаторно-курортний етап 

реабілітації 

6 1 2 3  

Тема 7. Соціальна та професійна 

реабілітація  

7 2 2 3  

Разом за змістовим модулем 1 47 10 14 21 2 

Змістовий модуль 2.   

Основні принципи застосування засобів фізичної терапії, ерготерапії 

Тема 8. Лікувальна фізична 

культура як основний засіб 

фізичної терапії, ерготерапії 

11 2 4 3 2 

Тема 9. Лікувальний масаж в 

системі фізичної терапії, 

ерготерапії  

7 2 2 3  

Тема 10. Фізіотерапія та  

механотерапія  в системі фізичної 

терапії, ерготерапії  

9 2 4 3  

Тема 11. Правила поєднання 

засобів фізичної терапії. Оцінка 

ефективності реабілітації  

9 2 2 3 2 

Тема 12. Особливості партнерства 

та роботи в мульти-дисциплінарній 

команді 

7 2 2 3  

Разом за змістовим модулем 2 43 10 14 15 4 

Всього годин 90 20 28 36 6 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

- Переміщення пацієнта: загальні положення, принципи, застереження, 

класифікація переміщень 

- Допоміжні засоби пересування: класифікація, характеристика 

- Моделі пересування та методи підстаховування: застосування милиць, 

палиць, ходунців 

- Позиції страхування при ходьбі, підбір інвалідного візка, пересування у 

візку.  

- Адаптація навколишнього середовища до потреб неповносправних 

- Пет-терапія: організація, особливості застосування 

- SMART-та інші технології фізичної терапії 

- Авторські методики фізичної терапії та ерготерапії 

- Альтернативні (додаткові, нетрадиційні) методи реабілітації. 

Форми виконання: доповідь, створення презентацій, складання  блок-схем, таблиць 

 



 

6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується на основі знань, 

умінь та навичок, одержаних під час лекційних та практичних занять, 

використовуючи сучасні навчальні, науково-методичні напрацювання, розробити 

індивідуальну програму реабілітації із застосуванням засобів фізичної терапії та 

ерготерапії, враховуючи етап реабілітації 

 

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Дисципліна складається з двох змістових модулів та передбачає 

виконання ІНДЗ. У цьому випадку підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою 

складається із сумарної кількості балів за: 

1. Поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 

2. Модульні  контрольні роботи (максимум 60 балів). 

 

Поточний 

контроль 

(мах = 40 балів) 

Модульний 

контроль 

(мах = 60 балів) 

Загальна 

кількість 

балів 

МКР 1 МКР 2 

Змістовни

й модуль 1 

Змістовний модуль2 30 30 100 

Т1-Т7 
Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

ІНДЗ 
4 2 4 2 2 

По 2,0  бала 

за кожну  

тему 

∑=14 ∑=14 12 

 

 

Шкала  оцінювання 

Оцінка в балах 

за всі види навчальної діяльності  
Оцінка 

90-100 Відмінно  
 

82-89 Дуже добре 

75-81 Добре  
 

67-74 Задовільно 

60-66 Достатньо 
 

1 - 59 Незадовільно   
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Історія становлення реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії у світі та в 

Україні  

2. Зміст термінів «фізична терапія», «ерготерапія» «реабілітація», «реабілітація 

осіб з інвалідністю», «реабілітаційні послуги», «реабілітаційні заходи», 

«медична реабілітація», «фізична терапія», «психологічна реабілітація».  

3. Види реабілітації, їх характритистика 

4. Методи медичної реабілітації, методи відновної терапії, їх характеристика  

5. Головні завдання реабілітації. 

6. Мета реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії 

7. Завдання реабілітації в педіатричній практиці.  

8. Реабілітаційні установи.   

9. Посадові обов’язки фізичного терапевта, ерготерапевта . 

10.  Характеристика та особливості основних принципів реабілітації 

11. Основні засади біологічних, соціально-економічних, психологічних, 

морально-етичних, науково-медичних основ фізичної терапії та ерготерапії.    

12.  Індивідуальна реабілітаційна програма.  

13. Етапи формування реабілітаційної програми.  

14.  Види реабілітаційних програм та умови проведення.  

15. Класифікація періодів медичної реабілітації згідно з рекомендаціями ВООЗ.  

16. Етапність реабілітації. Характеристика кожного періоду.  

17. Характеристика періодів застосування засобів фізичної терапії в 

терапевтичній практиці, в травматології, в ургентній хірургії, в плановій 

хірургії.  

18. Характеристика рухових режимів у лікарняному періоді реабілітації: 

19. Протипоказання до направлення хворих на реабілітаційне стаціонарне 

лікування.   

20. Характеристика рухових режимів у післялікарняному періоді реабілітації. 

21. Основні реабілітаційно-оздоровчі заклади. Поняття «санаторій», «курорт». 

Основні профілі санаторіїв. Класифікація курортів.  

22. Показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування та 

реабілітації.  

23. Сучасне тлумачення термінів «абілітація», «соціальна реабілітація», 

«соціальна допомога», «професійна реабілітація», «трудова реабілітація», 

«професійна адаптація», «робоче місце інваліда»,  «спеціальне робоче місце 

інваліда».  

24. Характеристика професійної адаптації, реадаптації, перекваліфікації.   

25. Класифікація та характеристика основних засобів фізичної терапії 



 

26. Особливості та переваги ЛФК в порівнянні з іншими засоби фізичної 

терапії.  

27. Дидактичні принципи ЛФК.  

28. Завдання ЛФК в комплексному лікуванні та фізичній терапії, ерготерапії. 

29.  Показання та протипоказання до застосування ЛФК.  

30. Механізм лікувальної дії фізичних вправ.  

31. Загальні вимоги до методики проведення занять з ЛФК.  

32. Дозування фізичного навантаження.  

33. Класифікація та характеристика засобів ЛФК 

34. Різновиди фізичних вправ. Класифікація гімнастичних вправ за 

анатомічною ознакою, характером м’язового скорочення, характером вправ,  

тощо.  

35. Особливості дихальних вправ: динамічних, статичних, дренажних.   

36. Спортивно-прикладні вправи в системі фізичної терапії. 

37.  Ігри в ЛФК: малорухливі, рухливі, спортивні, ті, що проводяться на місці. 

38. Класифікація та характеристика форм ЛФК. 

39. Особливості проведення індивідуальних, малогрупових, групових та 

самостійних занять лікувальною гімнастикою.  

40. Характеристика позитивної реакції на фізичне навантаження, основні 

ознаки невідповідності фізичного навантаження, поняття про толерантність та 

поріг толерантнності до фізичного навантаження.  

41. Сутність лікувального масажу, характеристика основних прийомів масажу.  

42. Характеристика систем масажу, форм масажу, методів масажу. 

43. Вплив масажу на системи організму: на ЦНС, шкіру, м’язову систему, 

зв’язково-суглобовий апарат, кровоносну і лімфатичну систему, на дихальну 

систему та обмін речовин.  

44. Основні напрямки масажних рухів, умови проведення масажу.   

45. Основні показання та протипоказання до лікувального масажу. 

46. Основи фізіотерапії. Класифікація фізичних чинників лікування та 

реабілітації.  

47. Принципи фізіотерапії. Загальні та специфічні протипоказання до 

фізіотерапевтичних процедур.  

48. Механотерапія  в системі фізичної терапії: особливості механотерапії, мета. 

49.  Типи апаратів для проведення механотерапії.  

50. Спеціальні покази та протипоказання  до механотерапії.  

51. Покази та протипоказання до механотерапії загальної дії.  

52. Правила поєднання засобів фізичної терапії.  

53. Оцінка ефективності реабілітації  

54. Характеристика основних видів контролю: експрес-контроль, поточний 

контроль, етапний контроль.  

55. Види відновлення працездатності хворих і інвалідів. 

56. Етичний кодекс фахівця з фізичної терапії та ерготерапії.  

57. Права пацієнта. Конфіденційність, її збереження та порушення. Збереження 

лікарської таємниці.  



 

58. Правила спілкування з пацієнтом. Особистісна реакція на патологічний 

стан.  

59. Вербальне спілкування. Невербальне спілкування. Фактори, що 

перешкоджають спілкуванню.  

60. Принцип колегіальності у медичному колективі. 

 


