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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 1 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітня програма, 

освітній ступінь 

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  Галузь знань: 

 22 - Охорона здоров'я 

 

 Спеціальність: 

227 - фізична терапії, 

ерготерапія  

 

Освітньо-професійна 

програма: 

фізична терапія, 

ерготерапія 

 

 Освітній ступень: 

 Бакалавр на базі 

молодшого спеціаліста 

Нормативна 

Рік навчання  1 

 

Кількість годин/кредитів 

  150/5  

Семестр  1-ий 

Лекції  20 год. 

 

Лабораторні заняття  28 год. 

 

 

ІНДЗ: намає 

Самостійна робота 91 год. 

Консультації 11 год. 

Форма контролю: залік 

 

 

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Терапевтичні вправи» є теоретико-методичні 

основи вивчення основ застосування фізичних вправ при терапевтичних захворюваннях.  

Навчальна дисципліна вивчає загальні вимоги застосування з лікувальною та профілактичною 

метою терапевтичних вправ; класифікацію терапевтичних вправ відповідно до призначеного 

рухового режиму; підбір комплексів фізичних вправ при різних захворюваннях. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Терапевтичні вправи» є формування у студентів 

професійно важливих умінь, необхідних для застосування з лікувальною і профілактичною метою 

терапевтичних вправ у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та 

працездатності хворих та інвалідів; методичних навичок проведення занять, які включають 

терапевтичні вправи різного спрямування у відповідності до діагнозу з людьми різного віку, статі, 

рівня фізичної підготовленості, функціонального стану організму. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Терапевтичні вправи» є:  

- ознайомлення студентів з предметом і завданням дисципліни;  

- методичних навичок підбору комплексів терапевтичних вправ для хворих;  



- вивчення методики виконання та проведення терапевтичних вправ;  

- ознайомлення з основними класифікаціями гімнастичних вправ, які використовують у 

різних періодах реабілітації пацієнта у відповідності до клінічного стану хворого. 

 

Компетентності 

До кінця навчання студенти повинні бути компетентними у таких питання: 

 

 Загальні компетентності 

ЗК 1 Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

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

ЗК 04 Здатність працювати в команді. 

ЗК 05 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

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 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 

 

Фахові компетентності 

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 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 9 Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

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. 

 

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 10 Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та 

активності ДОДАТОК 2 

ПР 13 Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до 

пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність. 

ПР 14 Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, 

контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для 

пересування та самообслуговування. 

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

ПР 18 Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за 

допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід 

колег 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

-  правила організації рухової активності; 

- нормування навантаження на занятті з лікувальної гімнастики; 

- санітарно-гігієнічні навички; 

- правила співчуття та спільної діяльності; 

- правила проведення терапевтичних вправ; 

- профілактичні комплекси фізичних вправ; 

- організацію рухової активності людей різного віку; 

- правила застосування терапевтичних вправ у спеціальних медичних групах; 

-  методику виконання рухів. 

 вміти :  

-  правильно підбирати і використовувати фізичні вправ у відповідності до захворювання; 

- проводити та коментувати комплекси терапевтичних вправ;  

- організувати рухову активність у різних рухових режимах; 

-  методично правильно проводити лікувально-оздоровчі тренування; 

- проводити ранкову гігієнічну гімнастику для різних вікових груп; 

- організувати фізкультурно-оздоровчі заходи, які включають елементи терапевтичних вправ; 

- будувати комплекси фізичних вправ для лікування та профілактики терапевтичних 

захворювань; 

- ефективно спілкуватися з хворими; 



- проводити загальнорозвиваючі вправи, дихальні вправи; 

- проводити вправи для м’язів рук і плечового поясу; 

- проводити вправи для м’язів тулуба, ніг та всього тіла; 

- проводити терапевтичні вправи під час руху; 

- проводити вправи на розслаблення м’язів; 

- проводити терапевтичні вправи при різних захворюваннях; 

- вміти виконувати рухи руками малої, середньої та великої амплітуди; 

- проводити лікувально-оздоровчі комплекси вправ при різних захворюваннях. 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

у тому числі 

Усього Лекції Лабор. Конс. Сам. роб. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Загальні вимоги застосування з лікувальною та профілактичною 

метою терапевтичних вправ 

Тема 1. Історія лікувального 

застосування фізичних вправ 

6 2 2  2 

Тема 2. Навички проведення 

ранкової гігієнічної та  

лікувальної гімнастики 

11 2 2 1 6 

Тема 3. Правила проведення 

гідрокінезитерапії 

13 2 2 1 6 

Тема 4. Загальні вимоги до 

методики проведення 

терапевтичних вправ 

13 2 2 1 8 

Разом за змістовим модулем 1 41 8 8 3 22 

Змістовий модуль 2. Класифікація терапевтичних вправ відповідно до призначеного 

рухового режиму 

Тема 5. Режим та дозування 

навантаження під час 

виконання терапевтичних вправ 

12 2 2 1 7 

Тема 6. Принцип розподілу 

фізичного навантаження між 

різними м’язовими групами 

12 2 2 1 7 

Тема 7. Ефективність 

застосування терапевтичних 

вправ 

12 2 2 1 7 

Разом за змістовим модулем 2 36 6 6 3 21 

Змістовий модуль 3. Підбір комплексів фізичних вправ при різних терапевтичних 

захворюваннях 

Тема 8. Спеціальні терапевтичні 

вправи при захворюваннях  

серцево-судинної системи 

13 2 2 1 8 



Тема 9. Спеціальні терапевтичні 

вправи при захворюваннях 

системи дихання 

12 2 2  8 

Тема 10. Спеціальні 

терапевтичні вправи при 

захворюваннях органів 

травлення 

12 2 2  8 

Тема 11. Спеціальні 

терапевтичні вправи при 

розладі обміну речовин 

11  2 1 8 

Тема 12. Спеціальні 

терапевтичні вправи при 

остеохондрозі шийного відділу 

хребта 

11  2 1 8 

Тема 13. Спеціальні 

терапевтичні вправи при 

остеохондрозі попереково- 

грудного відділу хребта 

11  2 1 8 

Тема 14. Спеціальні вправи при 

остеохондрозі поперекового 

відділу хребта 

11  2 1 8 

Разом за змістовим модулем 3 
73 6 14 5 48 

Усього годин 
150 20 28 11 91 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1 

 

Навички проведення ранкової гігієнічної та лікувальної 

гімнастики 

Правила проведення ранкової гігієнічної гімнастики для різних 

вікових груп. Організація лікувальної гімнастики та регулярних 

занять фізичною культурою з урахуванням віку, рівня фізичної 

підготовленості та функціонального стану організму. 

Правила проведення терапевтичних вправ та активного 

відпочинку з людьми різного віку.  

6 

2 Загальні вимоги до методики проведення терапевтичних 

вправ 

Видозмінення методики проведення терапевтичних вправ 

залежно від загального стану хворого, перебігу захворювання, 

рухового режиму, відповідних реакцій організму на фізичне 

навантаження.  

         Визначення характеру проведення, загальної кількості вправ та 

їх повторень, вихідного положення, темпу, ритму, амплітуди рухів  

Методика проведення терапевтичних вправ залежно від 

складності і ступеня силових навантажень, інтенсивності фізичних 

вправ, щільності і тривалості занять, емоційного рівня їх проведення. 

8 

3 

 
Режим та дозування навантаження під час виконання 

терапевтичних вправ 

Вміння чергувати загальнорозвиваючі, дихальні та спеціальні 

8 



терапевтичні вправи. Нормування навантажень під час проведення 

лікувальної гімнастики у процесі занять у різні періоди лікування. 

Класифікація гімнастичних вправ. 

4 Принцип розподілу фізичного навантаження між різними 

м’язовими групами 

Чергування напруження і розслаблення м’язів і поєднання рухів 

із фазами дихання. Застосування вправ малої, помірної, великої і 

максимальної інтенсивності.  

Застосування терапевтичних вправ у лікарняному періоді 

реабілітації. Застосування терапевтичних вправ у післялікарняному 

періоді реабілітації. 

7 

5 Ефективність застосування терапевтичних вправ 

Визначення фізіологічної кривої навантаження у процесі занять 

терапевтичними вправами. Правила проведення експрес-контролю, 

поточного контролю, етапного контролю. 

7 

6 Спеціальні терапевтичні вправи при захворюваннях 

серцево-судинної системи 

Комплекси терапевтичних вправ при недостатності кровообігу. 

Комплекс терапевтичних вправ при гіпертонії І ступеню. 

Рекомендовані терапевтичні вправи при вроджених вадах серця. 

Комплекс терапевтичних вправ у положенні сидячи для хворих з 

ревматичними вадами серця. Комплекс терапевтичних вправ у 

положенні стоячи для хворих з ревматичними вадами серця.  

8 

7 Спеціальні терапевтичні вправи при захворюваннях 

системи дихання 

Комплекси терапевтичних вправ при захворюваннях дихальної 

системи.  

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи при хронічному 

бронхіті. Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи при 

бронхіальній астмі.  

Комплекс терапевтичних вправ з вихідного положення стоячи, 

сидячи та лежачи. Вправи для розвитку носового дихання. 

Терапевтичні вправи для розвитку повного дихання. 

8 

8 Спеціальні терапевтичні вправи при захворюваннях органів 

травлення 

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи при гастритах. 

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи при виразці шлунку. 

         Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи при колітах. 

         Вправи на розтягування поперекових м’язів. Вправи загального 

впливу і на зміцнення прямого м’яза черевного преса. Комплекс 

терапевтичних вправ з вихідного положення стоячи, сидячи та 

лежачи. 

8 

9 Спеціальні терапевтичні вправи при розладі обміну речовин 

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи при амілоїдозі. 

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи при фенілкетонурії. 

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи при хворобі Гирке.  

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи при ожирінні. 

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи при подагрі. 

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи при рахіті. Комплекс 

терапевтичних вправ з вихідного положення стоячи, сидячи та 

лежачи.  

8 



10 Спеціальні терапевтичні вправи при остеохондрозі шийного 

відділу хребта 

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи та на 

координацію з вихідного положення лежачи на спині. Рекомендовані 

спеціальні терапевтичні вправи та на координацію з вихідного  

положення сидячи.  

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи та на 

координацію з вихідного положення стоячи.  

8 

11 Спеціальні терапевтичні вправи при остеохондрозі 

попереково-грудного відділу хребта 

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи та на 

координацію з вихідного положення лежачи на спині. Рекомендовані 

спеціальні терапевтичні вправи та на координацію з вихідного  

положення сидячи.  

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи та на 

координацію з вихідного положення стоячи.  

8 

12 Спеціальні вправи при остеохондрозі поперекового відділу 

хребта 

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи та на 

координацію з вихідного положення лежачи на спині.  

Рекомендовані спеціальні терапевтичні вправи та на 

координацію з вихідного  положення сидячи. Рекомендовані 

спеціальні терапевтичні вправи та на координацію з вихідного 

положення стоячи. 
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4. Розподіл балів та критерії оцінювання 

Загальна оцінка за курс складається як сума оцінок за кожен з двох модулів: поточне 

тестування (лабораторні заняття, самостійна робота); контрольні роботи наприкінці кожного 

змістового модуля.  Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою ECTS. На оцінку 

завдань модуля І відводиться 40 балів, модуля ІІ – 60 балів. Дисципліна складається з трьох 

змістових модулів та її вивчення передбачає виконання самостійної роботи. Виконання ІНДЗ 

за заданою тематикою у  вигляді реферату зараховується у поточний контроль (максимум 12 

балів); 

Модуль ІІ передбачає перевірку підсумкових знань і вмінь студентів шляхом написання 

модульних контрольних робіт. Оцінка за модуль ІІ виставляється за виконання студентом 2 

контрольних робіт (по кожному із змістових модулів), які передбачають перевірку 

теоретичних знань. Контрольні роботи оцінюються за 30-бальною шкалою. 

 

Поточний контроль 

(max = 40 балів) 

Модульний 

контроль 

(max = 60 

балів) 

Загальн

а  

кількіс

ть балів 

Модуль 1 Модуль 

2 

Модуль 3 

Змістовий модуль 1 Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

ІНДЗ МКР 

1 

МКР 

2 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8-

Т10 

Т11-

Т14 

12 30 30 

2 2 2 2 2 2 2 6 8 

 



 

5. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
Залік здійснюється провідним викладачем, має на меті перевірку рівня знань студента 

під час виконання залікових завдань. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати 

за залік становить 60 балів. Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами 

поточного й модульного контролю. При цьому завдання із цих видів контролю оцінюються в 

діапазоні від 0 до 100 балів включно. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, або за 

бажання підвищити рейтинг, студент складає залік у формі опитування. При цьому бали, 

набрані за результатами модульних контрольних робіт, анулюються.   

 

Переведення оцінки в шкалу ECTS та національну шкалу здійснюється за схемою: 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка 

90-100 

Зараховано 

82-89 

75-81 

67-74 

60-66 

1 - 59 Незараховано 

 

 

Методичне забезпечення 

Грейда Н. Б. Методика занять у спеціальних медичних групах: практикум / Грейда Н. 

Б., Санюк В. І., Кренделєва В. У. – Луцьк, 2013. – 56 с. 

Альошина А. І. Фізичний розвиток дітей і підлітків з урахуванням стану їх здоров’я: 

навчальний посібник / А. І. Альошина, В. С. Добринський, Н. Б. Грейда. – Луцьк, 2005. – 189 

с. 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна література 

 

1. Григус І. М. Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи : навч. посіб. / І. М. 

Григус. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 170 с. 

2. Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом – Л. Я. 

Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. – К : Науковий світ, 2008. – 198 с. 

3. Медична і соціальна реабілітація : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. / В. Б. 

Самойленко [та ін.]. - 2-е вид. переробл., і допов. - Київ : Медицина, 2018. - 464 с. 

4. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімп. літ-ра, 2000. – 422 с. 

5. Назаренко Л. Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л. Д. 

Назаренко. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 240 с. 



6. Прау Д. Домашні вправи для реабілітації дорослих.  – Львів: Видав. Дім 

«НАУТІЛУС», 2000. – 46 с. 

7. Прыткова Е. Г. Физическая работоспособность как ведущая составляющая здоровья 

человека / Е. Г. Прыткова, И. М. Сазонова // Спортивная медицина. – 2005. - №1. – С. 

26-29. 

Допоміжна 

1. Вейдер С. Кардиотренировка : справочник-путеводитель для начинающих / С. 

Вейдер. – Ростов н/Д : «Феникс», 2007. – 320 с. 

2. Крючек Е. С. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий : 

учеб.-метод. пособ. / Е. С. Крючек. – М. : Терра-Спорт, Олимпия-Пресс, 2001. – 64 

с. 

3. Пєшкова О. В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів : навчальний 

посібник / О. В. Пєшкова. – Харків : СПДФО, 2011. – 312. 

4. Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 172 с. 

5. Стерхов Р. В. Патогенетичний підхід до корекції порушення статики хребта у 

дітей в кінезотерапії / Р. В. Стерхов, Г. В. Стерхова, Т. А. Бурая  // ЛФК и масаж. – 

2005. – №1. – С. 45-48. 

6. Суббота Ю. В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною 

культурою і спортом : практ. посіб. для студ. вищих навч. закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації / Ю. В. Суббота – К. : Кондор, 2007. – 164 с. 

7. Сущенко Л. П. Становлення і розвиток вітчизняної системи професійної 

підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту : Навчальний посібник. – К. : 

Видавництво ПП «Екмо», 2004. – 158 с. 

8. Шевчук О. Основи здоров’я / Олена Шевчук. – К.: Шкільний світ, 2007. -112 с. 

 

Електронні ресурси:  

1.http://www.booksmed.com/travmatologiya/811-travmatologiya-i-

ortopediyasklyarenko-yet.html  

2. http://kingmed.info/media/book/5/4154.pdfhttp://healthgate.com,  

3. http://www.booksmed.com/travmatologiya/  
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