
 

Дисципліна 
Вибіркова дисципліна 3.1 “Фізична і реабілітаційна 

медицина” 

Рівень ВО Освітньо-науковий 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 
222 «Медицина» 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3 семестр 

Форма  контролю залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Усього 120 годин: з них 10 годин лекції, 14 годин 

семінарські, 8 годин консультацій, 88 годин СРС 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Кафедра клінічної медицини 

Автор дисципліни Якобсон Олена Олександрівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення 

Для вивчення курсу здобувачі повинні володіти 

базовими знаннями з анатомії, фізіології людини, 

патофізіології, фармакології, біохімії, пропедевтики 

педіатрії, загальної хірургії, клінічної анатомії і 

оперативної хірургії, медичної психології, пропедевтики 

внутрішньої медицини, травматології і ортопедії, 

акушерства і гінекології, неврології, екстреної та 

невідкладної медичної допомоги.  

Що буде вивчатися 

Застосовування сучасних методів реабілітаційного 

обстеження, які ґрунтуються на принципах Міжнародної 

класифікації функціонування обмежень життєдіяльності 

та здоров’я та Міжнародної класифікації 

функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, 

планування надання реабілітаційної допомоги та 

використовувати реабілітаційні втручання в лікарський 

практиці для забезпечення профілактики обмежень 

життєдіяльності, а також для більш швидкого 

відновлення здоров’я, якості життя, повсякденного 

функціонування і працездатності у осіб з різними 

станами здоров’я, що призводять до обмежень 

життєдіяльності  

Чому це цікаво/треба вивчати 

Отримані компетентності, за результатами вивчення 

даної дисципліни дозволяють сформувати уявлення про 

обмеження життєдіяльності, філософію Міжнародної 

класифікації функціонування, обмежень 

життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної 

класифікації функціонування, обмежень 

життєдіяльності та здоров’я; сформувати знання  про 

реабілітаційний цикл, його планування, 

мультидисциплінарний принцип надання 

реабілітаційної допомоги; отримати поглиблені знання 



про методи профілактики й корекції м'язово-скелетних 

дисфункцій на підставі виявлення анатомічних, 

фізіологічних, патологічних та психосоціальних 

характеристик;  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Згідно з вимогами освітньої програми аспірант повинен 

вміти визначати і правильно документувати необхідні 

відомості про пацієнта, щоб отримати інформацію і 

враховувати думки колег та інших експертів; оцінювати 

та адекватно реагувати на індивідуальні потреби та зміни 

стану здоров'я пацієнтів, осіб з обмеженнями 

життєдіяльності, зокрема дітей різного віку з 

обмеженнями життєдіяльності; визначати реабілітаційні 

цілі, організовувати та розставляти пріоритети, 

працювати в команді, зокрема в роботі 

мультидициплінарній реабілітаційній команді;  передати 

відповідну інформацію і роз'яснення в зрозумілій і 

належній формі для пацієнта, в тому числі для  дитини 

різного віку та її законного представника (усно та 

письмово) і з колегами та іншими експертами з метою 

спільної участі в плануванні і здійсненні медичної та 

реабілітаційної допомоги;  керуватися чинним 

законодавством України про захист прав дитини, 

охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що 

визначають діяльність органів управління та закладів 

охорони здоров'я, організацію реабілітаційної допомоги; 

забезпечувати організацію та регулювання надання 

реабілітаційної допомоги на засадах Міжнародної 

класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я та Міжнародної класифікації 

функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я 

дітей і підлітків; очолювати мультидисциплінарну 

реабілітаційну команду, координувати діяльність 

кожного з її членів та нести відповідальність за 

реабілітаційний процес в цілому; працювати як із 

залученням повного складу фахівців реабілітації, так і 

окремих фахівців реабілітації відповідно до 

індивідуальних реабілітаційних цілей та завдань.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і 

аналізувати клінічні дані.  

Здатність до визначення необхідного переліку 

лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки 

їх результатів.   

Здатність до встановлення реабілітаційного діагнозу 

згідно з МКФ.  

Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної 

терапії та/або ерготерапії функціональним можливостям 

та потребам пацієнта/клієнта у спортивній травматології 

та ортопедії. 

Здатність проводити оперативний, поточний та етапний 

контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами 

й методами та документувати отримані результати. 
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