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І. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання  

Галузь знань  

22 Охорона здоров’я 

Спеціальність  

227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

Освітня програма  

Фізична терапія 

Освітній рівень 

Бакалавр на базі 

молодшого 

спеціаліста 

Вибіркова 

Рік навчання 2 

Кількість годин / 

кредитів 

120 / 4 

Семестр  4-ий 

Лекції 22 год 

Практичні   

Лабораторні 30 год 

ІНДЗ: немає  

Самостійна робота  57 год. 

Консультації  11 год. 

Форма контролю: екзамен 

Мова навчання українська  

 

 

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

 

Викладач: Грейда Наталія Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

здоров ̕я людини та фізичної терапії, доцент, ngreyda@ukr.net 

Комунікація зі студентами: електронною поштою, на заняттях згідно розкладу, за 

графіком консультацій. 

Розклад занять розміщено на сайті навчального відділу ВНУ: http://194.44.187.20/cgi-

bin/timetable.cgi?n=700 

Розклад консультацій. Консультації проводяться згідно розкладу, що розміщений на 

дошці оголошень кафедри фізичної терапії та ерготерапії. 

 

ІІІ. Опис дисципліни 

1. Анотація курсу. 

Вивчення Оздоровчої рухової активності полягає  в отриманні студентам базових 

знань із застосування лікувальної фізичної культури у різних формах, природних і 

преформованих чинників, видів лікувального масажу, механотерапії і працетерапії з метою 

лікування, відновлення здоров'я і фізичної працездатності хворих, відновлення повсякденної 

діяльності людини з урахуванням наявних фізичних обмежень, тренування рухової 

активності хворих у різні періоди захворювання, механізмів впливу засобів фізичної терапії, 

ерготерапії, рухової активності на організм хворих. Вищезазначене вказує про необхідність 

курсу для успішного здійснення професійної діяльності студентів.  



Пререквізити (попередні курси, на яких базується вивчення дисципліни) - 

фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності: нордівська ходьба; калланетика); 

фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності: роупскіпінг, пілатес); нормальна 

анатомія людини  (за професійним спрямуванням); функціональна анатомія; нормальна 

фізіологія людини  (за професійним спрямуванням); науково-доказова практична діяльність 

у фізичній терапії та ерготерапії; долікарська медична допомога; основи практичної 

діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності). 

Постреквізити (дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння і 

навички, що здобуваються після закінчення вивчення даної дисципліни) – методика та 

техніка класичного масажу; клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні 

діяльності ОРА; клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушенні діяльності 

ОРА. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Оздоровча рухова активність» є 

формування у студентів професійно важливих умінь складати комплекси коригуючих 

фізичних вправ та здійснення мануальних методик постізометричної релаксації, необхідних 

для застосування з лікувальною і профілактичною метою  у комплексному відновленні, 

фізичного стану та працездатності хворих та осіб з інвалідністю. 

 Основним завданням дисципліни «Оздоровчої рухова активність» є: 

- сформувати у студентів цілісне уявлення про запобігання ускладнення 

захворювань; 

- проводити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну 

діяльність з фізичної терапії; 

- мати спеціальні концептуальні знання з фізичної терапії; 

- впроваджувати сучасні наукові дані у практичну діяльність; 

- виробити базові навички розробки індивідуальної реабілітаційної програми;  

- навчити особливостям організації процесу фізичної терапії;  

- забезпечити уміння об'єктивізації ефективності процесу фізичної терапії у 

майбутній практичній діяльності.   

 

Компетентності 

До кінця навчання студенти повинні бути компетентними у таких питання: 

 

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 03. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 04. Здатність працювати в команді. 

ЗК 5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 8. Здатність планувати та управляти часом. 

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 до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

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. 

ФК 01. Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної 

команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, 

принципи їх використання 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 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та 

пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії. 

ФК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії. 

ФК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 

ФК 11. Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. 

ФК 12. Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів. 

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 2 Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у професійному 

середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися 

етики ділового спілкування; складати документи, у тому числі іноземною мовою (мовами). 

ПР 9 Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії. 

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. 

 

 

2. Структура навчальної дисципліни. 

Таблиця 2 

Назви змістових модулів і тем 

 
Усього Лекцій 

Практи

чні  

Сам. 

роб. 

 

Конс. 

*Форма 

контролю

/ Бали 

Змістовий модуль 1 Основи лікувально-оздоровчої рухової активності  

Тема 1. Рухова активність та 

механізми її дії на організм 

людини.  Режими рухової 

активності 

15 2 4 7 2 

 ДС 

РМГ/5 

Тема 2.   Світовий досвід та 

сучасний стан вітчизняної 

системи оздоровчої рухової 

активності 

15 2 4 7 2 

ДС 

РМГ/5  

Тема 3. Мета та основні 

завдання Національної стратегії 

з оздоровчої рухової активності 

в Україні на період до 2025 

року  

15 2 4 7 2 

 ДС 

РМГ/5 

Тема 4.  Популяризація 

здорового способу життя та 

культури здоров’я серед молоді 

15 2 4 7 2 ДС 

ДБ 

РМГ/5 

Разом за модулем 1 60 8 16 28 8 20 



 

*Форма контролю: ДС – дискусія, ДБ – дебати, Т – тести, ТР – тренінг, РЗ/К – розв’язування задач 

/ кейсів, ІНДЗ / ІРС – індивідуальне завдання / індивідуальна робота студента, РМГ – робота в малих 

групах, МКР / КР – модульна контрольна робота/ контрольна робота, Р – реферат, а також аналітична 

записка, аналітичне есе, аналіз твору тощо. 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

Тема Кількість годин 

 Рухова активність та механізми її дії на організм людини: 

1. Негативні наслідки гіподинамії – реферат. 

2. Рухова активність і її зв'язок зі здоров'ям людини – реферат. 

3. Наслідки обмеження рухової активності – доповідь. 

4. Методи підвищення фізичної працездатності – доповідь. 

5. Вплив рухової активності на розумову працездатність – реферат. 

19 

Режими рухової активності: 

1.  Оздоровча рухова активність з порушеннями обміну речовин – 

доповідь. 

2.  Оздоровча рухова активність з порушеннями серцево-судинної 

системи – доповідь. 

3. Оздоровча рухова активність з порушеннями нервової системи – 

доповідь. 

15 

 Види і форми рухової активності: 

1. Охарактеризувати види і форми рухової активності на 

стаціонарному етапі фізичної терапії – виступ. 

2. Види і форми рухової активності у післялікарняному періоді 

фізичної терапії – реферат. 

3. Охарактеризувати види і форми рухової активності на санаторно-

курортному етапі лікуванні хворих при окремій патології – виступ. 

4. Охарактеризувати види і форми рухової активності 

диспансерному етапі фізичної терапії при зазначеній патології – виступ. 

5. Охарактеризувати види і форми рухової активності на 

поліклінічному етапі фізичної терапії при зазначеній патології – виступ. 

23 

Змістовий модуль 2 Види і форми рухової активності 

Тема 5. Основні методи 

визначення рухової активності 
15 4 2 8 1 ДС 

РМГ/5 

Тема 6. Оптимальна рухова 

активність 

16 4 4 7 1 ДС 

РМГ/5 

Тема 7.  Принципи організації 

рухової активності   

14 2 4 7 1 ДС 

РМГ/5 

Тема 8. Види і форми рухової 

активності 

15 4 4 7  ДС 

РМГ/5 

Разом за модулем 2 60 14 14 29 3 20 

Види підсумкових робіт (за потреби, на розсуд викладача, кафедри) Бал 

Модульна контрольна робота 1 

Модульна контрольна робота 2 

30 

30 

Всього годин / Балів 120 22 30 57 11 100 



ІV. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

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. 

Модуль І передбачає перевірку якості засвоєння теоретичного курсу  змістового модуля 

1 та змістового модуля 2, виконання лабораторних робіт безпосередньо на заняттях, загальна 

кількість тем змістового модуля 1 та змістового модуля 2 становить 8. Кожна з тем 

змістового модуля 1 та змістового модуля 2 оцінюється в балах (максимально 5 балів). 5 

балів – студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, викладає його в логічній 

послідовності, робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 4  бали – студент засвоїв 

теоретичний матеріал, вільно викладає його, наводить приклади, однак є незначні проблеми з 

усвідомленням системних зав’язків, не завжди дотримується логіки викладу. 3 бали – 

студент засвоїв теоретичний матеріал, але під час демонстрації практичних навичок  

припускається незначних помилок чи неточності. 2 бали – студент засвоїв матеріал на 

репродуктивному рівні (переказування), приймає активну участь у роботі, відтворює вивчене 

не завжди в логічній послідовності, припускається помилок. 1 бал – студент невпевнено 

переказує матеріал, під час відповіді потребує допомоги, допускається помилок. 0 – студент, 

не приймає участь в обговоренні питань на занятті.  

  У кінці вивчення навчального матеріалу модуля викладач виставляє одну оцінку за 

аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за 

ці види роботи. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом 

семестру. Таким чином, максимальний рейтинговий бал за роботу протягом семестру може 

становити 40.  

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. 

 

Критерії оцінювання модульної /підсумкової контрольної роботи: 

оцінка “відмінно” відповідає 27-30 балам, ставиться за відмінне написання підсумкової 

/ модульної контрольної роботи;  

оцінка “добре” відповідає 22-26 балам, ставиться за хороше написання підсумкової / 

модульної контрольної роботи;  

оцінка “задовільно” відповідає 18-21 балам, ставиться за задовільне написання 

підсумкової / модульної контрольної роботи; 

оцінка “незадовільно” відповідає 1-17 балам, ставиться за незадовільне написання 

підсумкової / модульної контрольної роботи. 

 

У разі недотриманням студентом засад академічної доброчинності - сукупності 

етичних принципів та визначених законом правил, якими керуються учасники освітнього 



процесу під час навчання, викладання і провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень, 

оцінювання роботи не буде відбуватись (!).  Списування під час контрольних робіт 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань під час 

заняття.  

 

Поточний контроль 

(мах = 40 балів) 

Модульний контроль 

(мах = 60 балів) 

Загальна 

кількість балів 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

МКР 1 МКР 2  

100 

Т1-Т4 Т5-Т8  

30 

 

30 По 5  балів за 

кожну  тему 

По 5 балів за 

кожну  тему 

∑=20 ∑=20 

 

 

У разі наявності документа, що засвідчує навчання на сертифікованих курсах, онлайн-

курсах, які дотичні до тем дисципліни, можливе зарахування певної кількості балів (не 

більше 10), відповідно до Положення про визнання результатів навчання, отриманих у 

формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському національному 

університеті імені Лесі Українки.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: • 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); • посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; • дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні права; • надання достовірної інформації про 

результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається за 

наявності поважних причин.  

 

V. 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.   

https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0%9B.%D0%A3._2_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0%9B.%D0%A3._2_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0%9B.%D0%A3._2_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf


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

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 

 

Студенту, який з навчальної дисципліни має семестровий рейтинговий бал 60 і вище, 

підсумкова оцінка виставляється автоматично – “зараховано” або оцінка за національною 

шкалою та за шкалою ECTS. Якщо семестровий рейтинговий бал студента становить 35 – 59 

балів, він має можливість складати залік, студент, який після вивчення навчальної 

дисципліни за семестр набрав менше 34 балів, вивчає дисципліну повторно. 

VІ. Рекомендована література та інтернет-ресурси. 

Основна 

1. Бісмак О.В.  Основи фізичної реабілітації: навч. посіб. / О.В. Бісмак, Н.Г. Мельнік. – 

Х.: Вид-во Бровін О.В., 2010 – 120 с. 
2. Бойчук Т., Голубева М., Левандовский О., Основи діагностичних досліджень у 

фізичній реабілітації, - Львів: ЗУКЦ, 2010. – 239 с. 

3. Богдановська Н.В. Фізична реабілітація хворих різних нозологічних форм. 

Навчальний посібник / Богдановська Н.В. Запоріжжя, 2011. – 314 с. 

4. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації: навч. посіб. / А. С. Вовканич. - Л.: 

ЛДУФК, 2013. - 186 с.   

5. Визуальное руководство по функциональному мышечному тестированию / Карин 

Вибен, Бернд Фалькенберг; пер. с англ. – М.: МЕДпресс-информ, 2017. – 296 с. 

6. Виноградова Т.А. Клиническая пульмонология: пособие для студентов лечебного, 

педиатрического факультетов, врачей-интернов, клинических ординаторов / Т.А. 

Виноградова. - Гродно: ГрГМУ, 2011. - 192 с. 

7. Демиденко Т. Д. Основы реабилитации неврологических больных / Т. Д. 

Демиденко, Н. Г. Ермакова. – СПб.: Фолиант, 2014. – 304 с. 

8. Епифанов В.А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях 

позвоночника / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов.  – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 384 

с. 

9. Заболевания сердца и реабилитация. Под.ред. М.Л. Поллока, Д.Х. Шмидта. – К.: 

Олимпийская литература, 2000. – 402с. 

10. Зиньковский М.Ф. Врожденные пороки сердца / Под ред. А.Ф. Возианова. – К.: 

Книга плюс, 2008. –1168 с. 

11. Медична і соціальна реабілітація: підручник / В. Б. Самойленко, Н. П. Яковенко, І. О. 

Петряшев та ін.. – К.:  ВСВ «Медицина», 2013. – 464 с.  

12. Основи фізичної реабілітації (загальна характеристика засобів фізичної реабілітації : 

навч. посіб. / Д. С. Воропаєв, О. О. Єжова. – Суми, 2019. – Режим доступу: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75098 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75098


13. Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина : Підручник для студентів і лікарів / За 

заг. ред. В.М.Сокрута. - Краматорськ: Каштан, 2019. - 480 с. 

 

 

Додаткова 

1. Арутюнов Г.П. Терапия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. – М., 

2010. – 672 с. 

2. Бадалян Л.О. Невропатология: ученик для студ. высш. учеб. Заведений /Л.О. 

Бадалян. – 3-еизд., перераб. И доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 400 

с. 

3. Белова А.Н. Реабилитационное обследование больных с нарушением двигательных 

функций / А.Н. Белова: Руководство по реабилитации больных с двигательными 

нарушениями. М.: АОЗТ «Антидор», 2014. - Т.1. - С. 25-104. 

4. Беляев В.И. Травма спинного мозга. М.: Владмо, 2011. – 428 с. 

5. Вейс М. Физиотерапия (кинезитерапия)/ Вейс М., Зембатый С. - М., 2006. – 446 с. 

6. Валиуллина С.А., Шарова Е.А. Эпидемиологические аспекты черепномозговой 

травмы у детей // Нейрохирургия и неврология. – 2018. – №2- 3 (32-33). – С. 81-90. 

7. Воропаєв Д. С. Періоди використання засобів фізичної реабілітації та рухові 

режими [Електронний ресурс] // Основи фізичної реабілітації (загальна 

характеристика засобів фізичної реабілітації : навч. посіб. / Д. С. Воропаєв, О. О. 

Єжова. – Суми, 2019. – С. 11–15. – Режим доступу: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75098 

8. Герцик А. Створення програм фізичної реабілітації/терапії при порушеннях 

діяльності опорно-рухового апарату [Електронний ресурс] / А. Герцик // 

Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 6. – С. 37–45. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_6_8. 

9. Грейда Н.Б. Профілактика та лікування гіпертонії І ступеню засобами лікувальної 

фізичної культури / Н. Б. Грейда, В. У. Кренделєва / Науковий часопис Національного 

педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури» / «Фізична культура і спорт» зб. наук. праць / За ред. 

Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2017. – С.136-

139. https://doi.org/10.29038/ 

10. Грейда Н.Б. Методика використання терапевтичних вправ / Н. Б. Грейда // Медико-

біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, 

інклюзивної та спеціальної освіти: материали ІІІ науково-практичної конференції (31 

січня 2018 р.) / відп. ред. М. В. Макаренко. – Луцьк, 2018. – С.25-27. 

11. Грейда Н.Б. Вплив лікувальної фізичної культури при порушеннях постави у 

підлітків / Н. Б. Грейда, В. Богуцька // Фізична культура, спорт та здоровʼя [Текст]: зб. 

тез доп. І Регіон. наук.-практ. студ. конф. (20 груд 2018 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. 

Індика. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – С. 79-80. 

12. Грейда Н.Б. Лікувально-оздоровча рухова активність молоді засобами фітнес-

програм / Н. Б. Грейда, В. Є. Лавринюк, В. У. Кренделєва // Медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та 

спеціальної освіти: матеріали ІV наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 13 лютого 2019 р.) / 

ред. В. В. Чижик. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2019. – С. 37-38. 

13. Грейда Н. Організація лікувально-оздоровчої рухової активності та самомасажу 

при шийному остеохондрозі хребта / Н. Грейда, А. Тучак, В. Кренделєва // Валеологія: 

сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: матер. ХVІІ міжнар. наук.-практ. 

Інтернет-конф. (м. Харків, 10-14 квітня 2019 р.). – С.45-47. 

14. Грейда Н.Б. Терапевтичні вправи в практичній діяльності фізичного терапевта. 

Теоретичні основи: методичні рекомендації/ Н. Б. Грейда, О. Я. Андрійчук. - Луцьк, 

2018. – 62 с. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75098
http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_6_8
https://doi.org/10.29038/


15. Грейда Н.Б. Загальнозміцнюючі вправи у фізичній терапії: методичні рекомендації / 

Т. Є. Цюпак, О. Я. Андрійчук, Н. Б. Грейда // Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020.- 60 

с. 

16. Грейда Н.Б. Рухова активність при надлишковій масі тіла та ожирінні: методичні 

рекомендації / Н.Б. Грейда, Т. Є. Цюпак, Р. Ю. Гайволя. - Луцьк: СНУ ім.Лесі 

Українки, 2020. – 55 с. 

17. Грейда Н.Б. Оздоровчо-рухова активність при ожирінні / Н. Б. Грейда, О. Я. 

Андрійчук, Т. Є. Цюпак // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті 

євроінтеграційного поступу [Текст]: зб. тез доп. VІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Луцьк, 21-22 травня 2020 р.) / упоряд. О. А. Бундак, Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон. – 

Луцьк: Вежа-Друк, 2020. – С. 242-244. 

18. Зданюк В. В. Новітні реабілітаційні технології в сучасній практиці [Електронний 

ресурс] / В. В. Зданюк, Д. Д. Совтисік // Вісник Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я 

людини. – Кам'янець-Подільський, 2016. – Вип. 9. – С. 186–192. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_fv_2016_9_23 

19. Івасик Н. Фізична реабілітація при порушенні діяльності органів дихання. – Львів, 

2012. – 192 с. 

20. Кардиореабилитация / Под ред. Г.П. Арутюнова. – М.,2013. – 336 с. 

21. Кардиореабилитация: практическое руководство / Под ред.. Дж. Ниебауєра; пер. с 

англ. – М.: Логосфера, 2012. – 328 с. 

22. Клиническая пульмонология. С.В. Нарышкина, О.П. Коротич, Л.В. Круглякова. 

Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности лечебное дело. г. 

Благовещенск 2010. 

23. Коваль О. Г. Вплив рухової активності на рівень здоров’я і тривалість життя людини 

[Електронний ресурс] / О. Г. Коваль // Вісник Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. – 
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Екзаменаційні питання 
1. Рухова активність та механізми її дії на організм людини.  Режими рухової активності. 

2. Світовий досвід та сучасний стан вітчизняної системи оздоровчої рухової активності. 

3. Мета та основні завдання Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року. 

4. Популяризація здорового способу життя та культури здоров’я серед молоді. 

5. Основні методи визначення рухової активності. 
6. Оптимальна рухова активність. 

7. Принципи організації рухової активності. 

8. Види і форми рухової активності. 

9. Організація рухової активності з особами похилого віку. 

10. На основі різних визначень дати своє узагальнене визначення «рухової активності».  

11. Перерахувати складові «звичної рухової активності». 

12. Рухова активність і здоров’я людини.  

13. Вплив аеробних тренувань. 

14. Вплив анаеробних тренувань. 

15. Визначити мету створення Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні. 

16. Теорія фізичної рекреації: походження і тенденції розвитку.  

17. Характеристика сфери рекреації у фізичній терапії.  

18. Характеристика сучасних засобів фізичної рекреації.  

19. Спосіб життя та здоров’я людини.  

20. Форми, засоби, методи та функції фізичної рекреації та оздоровчої роботи.  

21. Класифікація рекреаційної діяльності.  

22. Методика організації та проведення рекреаційно-оздоровчих занять.  

23. Рекреація, дозвілля та туризм: співвідношення понять.  

24. Організаційно-методичні засади проведення основних видів оздоровчо-рекреаційних 

занять.  
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25. Вікові особливості проведення оздоровчо-рекреаційних занять і контроль за їх 

оздоровчим ефектом.  

26. Контроль показників фізичного стану в процесі оздоровчих занять. 

27. Класифікація гімнастичних вправ за анатомічною ознакою. 

28. Класифікація гімнастичних вправ за активністю виконання. 

29. Класифікація гімнастичних вправ за характером вправ. 

30. Класифікація гімнастичних вправ за наявністю руху або характером м’язової 

діяльності. 

31. Класифікація гімнастичних вправ за складністю виконання. 

32. Класифікація гімнастичних вправ за впливом на організм. 

33. Класифікація гімнастичних вправ за використанням предметів і приладів. 

34. Статичні вправи.  

35. Динамічні вправи. 

36. Ідеомоторні вправи. 

37. Коригуючі вправи. 

38. Пасивна корекція.  

39. Спортивно-прикладні вправи.  

40. Терапевтичні вправи малої інтенсивності.  

41. Терапевтичні вправи помірної інтенсивності.  

42. Терапевтичні вправи великої інтенсивності. 

43. Терапевтичні вправи максимальної інтенсивності. 

44. Толерантність до фізичних навантажень. 

45. Вправи для зміцнення м’язів черевного преса. 

46. Статичні вправи для зміцнення м'язів спини (на підстилці, килимку, ковдрі). 

Вправи у положенні лежачи на спині. 

47. Вправи лежачи на животі. 

48. Вправи сидячи на підлозі. 

49. Вправи стоячи. 

50. Вправи з предметами. 

51. Вимоги до проведення лікувальної гімнастики на різних етапах лікування. 

52. Вимоги до проведення ранкової гігієнічної гімнастики. 

53. Основні критерії початку застосування фізичних вправ. 

54. Правила визначення величини тренувальних навантажень. 

55. Правила ходьби та інших аеробних навантажень. 

56. Негативні наслідки гіподинамії . 

57. Рухова активність і її зв'язок зі здоров'ям людини. 

58. Наслідки обмеження рухової активності. 

59. Методи підвищення фізичної працездатності. 

60. Вплив рухової активності на розумову працездатність. 
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