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1. Загальна інформація про викладача 

 

Викладач: старший викладач, к.пед.н. Закусилова Тетяна Олександрівна 

e-mail: zakusilovatatyana@ukr.net 

Кафедра: охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько-трудової експертизи 

Адреса: проспект Маяковського 24 «Анатомічний корпус ІІ поверх» 

 

Викладач: к.мед.н., доцент Пузік С.Г.   

e-mail: svetapuzik45@gmail.com 

Кафедра: фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та здоров’я 

Адреса: просп. Маяковського 26 

 

Викладач: к.мед.н., доцент Малахова С.М.   

e-mail: malakhova_sn@ukr.net 

Кафедра: фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та здоров’я 

Адреса: просп. Маяковського 26 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів 

Назва дисципліни: «Клінічний реабілітаційний менеджмент (за професійним 

спрямуванням)» 

 

Код навчальної дисципліни: ОК 18.  

 

Кількість кредитів з дисципліни: 12 кредитів ECTS, 360 годин (лекцій – 40; практичних – 

136; СРС – 184). 

 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Семестр: 3, 6, 7 

Згідно розкладу занять. 

 

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні «Клінічний 

реабілітаційний менеджмент (за професійним спрямуванням)»: «Історія медицини», 

«Інформатика», «Етика», «Гігієна та екологія», «Епідеміологія, соціологія та медична 

соціологія», «Основи економічних теорій», «Нормальна анатомія людини», «Нормальна 
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фізіологія людини», «Біохімія», «Патологічна анатомія», «Патофізіологія», «Основи 

практичної діяльності у фізичній реабілітації».   

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при 

вивчені «Клінічний реабілітаційний менеджмент (за професійним спрямуванням)»: 

«Основи здорового способу життя», «Біомеханіка та клінічна кінезіологія», «Моделі надання 

реабілітаційних послуг», «Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

захворюваннях дихальної та серцево-судинної систем», «Клінічна практика з фізичної терапії 

та ерготерапії при порушенні діяльності опорно-рухового апарату», «Клінічна практика з 

фізичної терапії та ерготерапії при травмах та захворюваннях нервової системи» 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Входження України у світовий  освітній простір вимагає пошуку нових напрямів у 

розбудові сфери професійної освіти. Одним із таких напрямів сьогодні є саме фізична 

терапія, ерготерапія. Саме навчальна дисціпліна «Клінічний реабілітаційний менеджмент 

(за професійним спрямуванням)» передбачає надати базові знання, щодо загальних 

принципів та методів фізичної терапії та ерготерапії при захворюваннях серцево-судинної, 

дихальної, нервової систем та  опорно-рухового апарату, розкрити мультидисциплінарний 

принцип роботи та  програмування реабілітаційних втручань. 

 Предметом  вивчення навчальної дисципліни «Клінічний реабілітаційний 

менеджмент (за професійним спрямуванням)» є алгоритм фізіотерапевтичних 

реабілітаційних заходів  з метою корекції   порушень при захворюваннях серцево -  

судинної, дихальної, нервової систем та опорно - рухового апарату. 

: 

Інтегральні компетентності:  

− Здатність вирішувати типові і складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі 

навчання, що передбачає проведення методи планування. 

− Здатність здійснення правові засади підприємницької діяльності; 

− Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані 

з фізичною терапією та ерготерапією, що характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов, із застосуванням положень, теорій та методів медико-

біологічних, соціальних, психолого- педагогічних наук. 

Загальні компетентності (ЗК): 

− Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

− Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

− Здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

− Здатність вчитися і бути сучасно навченим. 

− Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

− Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

− Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

− Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

− 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 
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до спільної мети, здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

здатність спілкуватися іноземною мовою, здатність планувати та управляти часом, 

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, 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, здатність 

допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати 

зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії, здатність 

проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта 

відповідними засобами й методами та документувати отримані результати, здатність 

адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов 

 

Спеціальні (фахові або предметні) компетентності (ФК): 

− Здатність забезпечити організацію роботи в фізіотерапевтичних структурних 

підрозділах, застосовувати сучасні методи роботи, впроваджувати стандарти та 

розробляти алгоритм прийняття ефективних управлінських рішень. 

− Здатність планувати робочий час менеджера. 

− Здатність розробляти схему мотиваційного процесу на основі розповсюджених 

теорій мотивації. 

− Здатність до забезпечення контролю за якістю наданих послуг охорони здоров’я на 

належному рівні. 

− Здатність до проведення аналізу діяльності системи охорони здоров’я, закладів, 

підрозділів чи фахівців охорони здоров’я. 

− Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та 

пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії, 

здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану 

пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані 

результати, здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних 

умов. 

  

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни:  

            Досягнення основних кінцевих цілей, визначених у Стандарті підготовки спеціаліста 

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»: 

- формування цілісної і логічно-послідовної системи знань про суть управління в 

підприємстві та організації, розкрити основи теорії, методології та практики 

менеджменту за умов дії ринкового механізму господарювання; 

- формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у 

галузі менеджменту, системного мислення та комплексу спеціальних знань і вмінь 

щодо принципів, прийомів і методів менеджменту на підприємстві з урахуванням 

процесів, що відбуваються в ньому; 

- формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; 
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- набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття 

адекватних управлінських рішень 

- формування системи професійних знань студентів з теоретичних та практичних 

основ клініко-фізіологічного обґрунтування та застосування заходів фізичної терапії 

та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево- судинної, дихальної, нервової 

систем та опорно - рухового апарату. 

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

- вивчення загальних закономірностей, принципів формування, функціонування та 

розвитку системи управління організацією; основ теорії та методології управління 

організаційними ресурсами в умовах ринкової економіки; 

-  формування фундаментальних знань теоретичних основ та набуття практичних 

вмінь, навичок  з корекції порушень при захворюваннях серцево- судинної, 

дихальної, нервової систем та опорно - рухового апарату заходами фізичної терапії 

та ерготерапії ;  

-  надати уявлення про основні види патології серцево - судинної, дихальної, нервової 

систем та опорно - рухового апарату, їх клінічні ознаки, причини, механізми 

патогенезу; 

-  навчити студентів клініко-фізіологічному обґрунтуванню та застосуванню заходів 

фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності серцево- судинної, 

дихальної, нервової систем та опорно - рухового апарату; 

-  ознайомити студентів з механізмами лікувальної дії засобів фізичної терапії, 

ерготерапії, їх наслідками та ускладненнями; 

-  навчити студентів контролювати і  оцінювати стан пацієнтів при проведенні 

реабілітаційного процесу у різних періодах та методично правильно складати 

програми фізіотерапії і ерготерапії.  

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни:  

 Програма навчальної дисципліни складається з 1 модулю та 2 змістових модулів для 

2-го курсу, 1 змістового модулю для 3-го та 1 змістового модулю для 4-го курсу). 

Всього годин 360/ 12 кредитів  ECTS розподілені по семестрам (III, VI, VII)  для 

2, 3 та 4 курсу:  

2-й курс - 90 годин /3 кредитів ЄКТС (лекцій – 10, практичних занять – 20, СРС – 60). 

3-й курс -180 / 6 кредитів ECTS ( (лекцій – 20, практичних занять – 68, СРС – 92) 

4-й курс - 90 / 3 кредити ECTS (лекцій – 10, практичних занять – 48, СРС – 32).  

 

МОДУЛЬ 1 

Програма навчальної дисципліни для студентів 2-го курсу (семестр III) складається 

з 1 модулю та 2 змістових модулів для 2-го курсу 90 годин /3 кредитів ЄКТС (лекцій – 10, 

практичних занять – 20, СРС – 60).   

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи менеджменту ( для студентів 2-го курсу) 

передбачає вивчення 12-х тем, загальна кількість годин 32, у т.ч. 6 годин лекційних занять, 

8 годин практичних занять та 18 годин самостійної роботи. 

Основи менеджменту в системі охорони здоров’я 

Загальні основи менеджменту. 

Розвиток науки управління 
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Характеристики і типи організацій 

Управління як процес. Прийняття та реалізація управлінських рішень 

Зміст та значення фінансового менеджменту в системі охорони здоров’я 

Підприємницька діяльність в охорони здоров’я 

Стратегічний менеджмент 

Фінансовий менеджмент 

Кадровий менеджмент 

Операційний менеджмент 

Маркетинг-менеджмент організації 

Змістовий модуль 2.  Функції та методи менеджменту (для студентів 2-го курсу) 

передбачає вивчення 17-х тем, загальна кількість годин 58, у т.ч. 4,0 годин лекційних занять, 

12 годин практичних занять та 42 годин самостійної роботи.  

Ефективність управління. 

Планування в організації. 

Організація як функція управління. 

Система і процес контролю 

Управління організаційними комунікаціями 

Рівні, стилі, методі  управління. 

Роль керівника в організації. 

Лідерство в охороні здоров’я. 

Мотивація. 

Менеджмент персоналу закладів охорони здоров’я. 

Управління персоналом. 

Конфлікт як процес. Особистісні, міжособистісні конфлікти, конфлікти між особистістю та 

групою, між групові конфлікти. 

Самоменеджмент. 

Таймменеджмент. 

Планування, організація та проведення нарад 

Підготовка та проведення виступів. 

 

5.5. Самостійна робота 

 

№ 

з.п. 
ТЕМА 

Кількість 

годин 

1 Характеристики і типи організацій. 4 

2 Організація як функція управління. 2 

3 Управлінські рішення. Прийняття та реалізація управлінських 

рішень. 
2 

4 Управління організаційними комунікаціями. 4 

5 Стратегічний менеджмент.  2 

6 Розвиток науки управління. 2 

7 Фінансовий менеджмент. 2 

8 Кадровий менеджмент. 2 

9 Операційний менеджмент. 2 
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10 Маркетинг-менеджмент організації. 2 

11 Роль керівника в організації. 2 

12 Лідерство в охорони здоров’я. 4 

13 Ефективність управління. 2 

14 Рівні, стилі, методі  управління. 2 

15 Управління персоналом. 4 

16 Мотивація. 4 

17 Управління персоналом. 4 

18 Конфлікт як процес. Особистісні, міжособистісні конфлікти, 

конфлікти між особистістю та групою, між групові конфлікти. 
2 

19 Основи конфліктології. 2 

20 Таймменеджмент. 4 

21 Планування, організація та проведення нарад. 4 

22 Підготовка та проведення виступів. 2 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 60 

 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни для студентів 3-го курсу (семестр VI) складається 

з 1-го змістового модуля. Всього годин 180 / 6 кредитів ECTS (лекцій – 20, практичних 

занять – 68, СРС – 92).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Розділ 1. Основи фізичної та реабілітаційної медицини.  

Тема 1. Менеджмент у охороні здоров’я. Предмет, завдання та значення  

дисципліни  «Клінічний реабілітаційний менеджмент». Основи фізичної терапії та 

ерготерапії 

Тема 2. Організація, кваліфікація та програмування у фізичній терапії, ерготерапії.  

 Розділ 2. Клінічний реабілітаційний менеджмент при серцево – судинних 

захворюваннях. 

Тема 3. Загальні основи фізичної терапії, ерготерапії при порушенні діяльності 

серцево-судинної системи. Клінічний реабілітаційний менеджмент при гіпертонічній 

хворобі. 

Тема 4. Клінічний реабілітаційний менеджмент при ішемічній хворобі серця.  

Тема 5. Клінічний реабілітаційний менеджмент при інфаркті міокарда.  

Тема 6. Клінічний реабілітаційний менеджмент при хронічній серцевій  

недостатності.  

              Розділ 3. Клінічний реабілітаційний менеджмент при захворюваннях дихальної 

системи 

Тема 7. Клінічний реабілітаційний менеджмент при обструктивних захворюваннях 

дихальної системи.  

Тема 8. Клінічний реабілітаційний менеджмент при необструктивних 

захворюваннях дихальної системи.  

              Розділ 4. Клінічний реабілітаційний менеджмент при захворюваннях і травмах 

нервової системи . 

Тема 9. Клінічний реабілітаційний менеджмент при захворюваннях центральної 

нервової системи.  
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Тема 10. Клінічний реабілітаційний менеджмент периферійних  розладів нервової 

системи 

Тема 11. Клінічний реабілітаційний менеджмент при травматичних  ушкодженнях 

головного мозку.  

               Розділ 5. Клінічний реабілітаційний менеджмент при захворюваннях і травмах 

опорно-рухового апарату 

Тема 12. Клінічний реабілітаційний менеджмент при травмах опорно-рухового 

апарату. Спортивна травма 

Тема 13. Клінічний реабілітаційний менеджмент при захворюваннях суглобів.  

Тема 14. Клінічний реабілітаційний менеджмент при дефектах постави, сколіозах 

та плоскостопості .  

Розділ 6. Алгоритм призначення, формування програм та проведення 

реабілітаційного втручання.  

Тема 15. Алгоритм призначення та процес формування програм лікувальної 

фізкультури, як основного виду фізичної терапії.   

Тема 16. Алгоритм призначення та процес формування програм та проведення 

фізіотерапевтичних реабілітаційних заходів при окремих захворюваннях.  

Тема 17. Алгоритм діяльності для вирішення питань застосування лікувальної 

фізичної культури при окремих симптомах і синдромах.  Залік. 

 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

 

Змістовий модуль 1. 

Клінічний реабілітаційний менеджмент 

(за професійним спрямуванням) 

Розділ 1. Основи фізичної та реабілітаційної медицини 

1 Тема 1. Менеджмент у охороні 

здоров’я. Предмет, завдання та 

значення  дисципліни  

«Клінічний реабілітаційний 

менеджмент». Основи фізичної 

терапії та ерготерапії. 

ПЗ - 4 год.,  

Л - 2 год.,   

СРС - 6 год.   

Заповнення практикуму. 

2 Тема 2. Організація, кваліфікація 

та програмування у фізичній 

терапії, ерготерапії. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 5 год.   

Заповнення практикуму. 

 

Розділ 2. Клінічний реабілітаційний менеджмент при серцево – судинних 

захворюваннях 

3 Тема 3. Загальні основи фізичної 

терапії, ерготерапії при 

порушенні діяльності серцево-

судинної системи. Клінічний 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 5 год.   

Заповнення практикуму. 
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реабілітаційний менеджмент при 

гіпертонічній хворобі. 

4 Тема 4. Клінічний 

реабілітаційний менеджмент при 

ішемічній хворобі серця.   

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2  

СРС – 5 год.   

Заповнення практикуму. 

5 Тема 5. Клінічний 

реабілітаційний менеджмент при 

інфаркті міокарда 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 5 год.   

Заповнення практикуму. 

6 Тема 6. Клінічний 

реабілітаційний менеджмент при 

хронічній серцевій  

недостатності.  . 

ПЗ - 4 год.,  

СРС – 5 год.   

Заповнення практикуму. 

 

Розділ 3. Клінічний реабілітаційний менеджмент при захворюваннях дихальної 

системи 

 

7 Тема 7. Клінічний 

реабілітаційний менеджмент при 

обструктивних захворюваннях 

дихальної системи.. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 5 год.   

Заповнення практикуму. 

8 Тема 8. Клінічний 

реабілітаційний менеджмент при 

необструктивних захворюваннях 

дихальної системи 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 5 год.   

Заповнення практикуму. 

 

Розділ 4. Клінічний реабілітаційний менеджмент при захворюваннях і травмах 

нервової системи 

9 Тема 9. Клінічний 

реабілітаційний менеджмент при 

захворюваннях центральної 

нервової системи. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 6 год.   

Заповнення практикуму. 

10 Тема 10. Клінічний 

реабілітаційний менеджмент 

периферійних  розладів нервової 

системи. 

ПЗ - 4 год.,  

СРС – 6 год.   

Заповнення практикуму. 

11 Тема 11. Клінічний 

реабілітаційний менеджмент при 

травматичних  ушкодженнях 

головного мозку 

ПЗ - 4 год.,  

СРС – 5 год.   

Заповнення практикуму. 

12 Тема 12. Клінічний 

реабілітаційний менеджмент при 

травмах опорно-рухового 

апарату. Спортивна травма 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 6 год.   

Заповнення практикуму. 
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Розділ 5. Клінічний реабілітаційний менеджмент при захворюваннях і травмах 

опорно-рухового апарату 

13 Тема 13. Клінічний 

реабілітаційний менеджмент при 

захворюваннях суглобів. 

ПЗ - 4 год.,  

СРС – 5 год.   

Заповнення практикуму. 

14 Тема 14. Клінічний 

реабілітаційний  менеджмент при 

дефектах постави, сколіозах та 

плоскостопості 

ПЗ - 4 год.,  

СРС – 5 год.   

Заповнення практикуму. 

 

Розділ 6. Алгоритм призначення, формування програм та проведення 

реабілітаційного втручання. 

 

15 Тема 15. Алгоритм призначення 

та процес формування програм 

лікувальної фізкультури, як 

основного виду фізичної терапії 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 6 год.   

Заповнення практикуму. 

16 Тема 16. Алгоритм призначення 

та процес формування програм та 

проведення фізіотерапевтичних 

реабілітаційних заходів при 

окремих захворюваннях. 

ПЗ - 4 год.,  

СРС – 6 год.   

Заповнення практикуму. 

17 Тема 17. Алгоритм діяльності 

для вирішення питань 

застосування лікувальної 

фізичної культури при окремих 

симптомах і синдромах.   

Залік 

ПЗ - 4 год.,  

СРС – 7 год.   

Заповнення практикуму. 

 

Програма навчальної дисципліни для студентів 4-го курсу (семестр VII) курсу 

складається з 2-го змістовного модуля. Всього годин 90 / 3 кредита ECTS (лекцій – 10, 

практичних занять – 48, СРС – 32).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 1. Фізична терапія та ерготерапія - основа клінічного реабілітаційного 

менеджменту. 

Тема 2. Професійний стандарт фізичної терапії, ерготерапії.  

Тема 3. Клінічне застосування МКФ. 

Тема 4. Фізична терапія в хірургії та травматології  

Тема 5. Фізична терапія в урології 

Тема 6. Фізична терапія в ортопедії 

Тема 7. Фізична терапія в пульмонології 

Тема 8. Фізична терапія в кардіології та ангіології 

Тема 9. Фізична терапія в неврології  

Тема 10. Ерготерапевтичний процес. Оцінювання та обстеження ерготерапевта. 
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Тема 11. Ерготерапевтичне оцінювання та функціональне обстеження 

пошкоджень різного типу (порушення функції). 

Тема 12. Ерготерапевтична оцінка пацієнтів з порушенням когнітивних функцій.  

Тема 13. Оцінювання  й обстеження пацієнтів з порушеннями зору.  

Тема 14. Оцінювання й обстеження пацієнтів із порушенням  пам’яті 

Тема 15. Визначення ерготерапевтичних завдань і планів втручання. 

Тема 16. Підсумкове заняття  

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

 

Змістовий модуль 2. 

Клінічний реабілітаційний менеджмент 

(за професійним спрямуванням) 

Розділ 1. Основи фізичної та реабілітаційної медицини 

1 Тема 1. Фізична терапія та 

ерготерапія - основа клінічного 

реабілітаційного менеджменту. 

ПЗ - 3 год.,  

Л - 2 год.,   

СРС - 2 год.   

Заповнення практикуму. 

2 Тема 2. Професійний стандарт 

фізичної терапії, ерготерапії. 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 2 год.   

Заповнення практикуму. 

3 Тема 3. Клінічне застосування 

МКФ 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 2 год.   

Заповнення практикуму. 

4 Тема 4. Фізична терапія в 

хірургії та травматології.   

ПЗ - 3 год.,  

СРС – 2 год.   

Заповнення практикуму. 

5 Тема 5. Фізична терапія в 

урології 

ПЗ - 3 год.,  

СРС – 2 год.   

Заповнення практикуму. 

6 Тема 6. Фізична терапія в 

ортопедії  

ПЗ - 3 год.,  

СРС – 2 год.   

Заповнення практикуму. 

7 Тема 7. Фізична терапія в 

пульмонології 

ПЗ - 3 год.,  

СРС – 2 год.    

Заповнення практикуму. 

8 Тема 8. Фізична терапія в 

кардіології та ангіології 

ПЗ - 3 год.,  

СРС – 2 год.    

Заповнення практикуму. 

9 Тема 9. Фізична терапія в 

неврології 

ПЗ - 3 год.,  Заповнення практикуму. 
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СРС – 2 год.   

10 Тема 10. Ерготерапевтичний 

процес. Оцінювання та 

обстеження ерготерапевта. 

ПЗ - 3 год.,  

Л - 2 год.,   

СРС - 2 год.   

Заповнення практикуму. 

11 Тема 11. Ерготерапевтичне 

оцінювання та  функціональне 

обстеження пошкоджень 

різного типу (порушення 

функції). 

ПЗ - 3 год.,  

СРС – 2 год.   

Заповнення практикуму. 

12 Тема 12. Ерготерапевтична 

оцінка пацієнтів з порушенням 

когнітивних функцій. 

ПЗ - 3 год.,  

СРС – 2 год.     

Заповнення практикуму. 

13 Тема 13. Оцінювання  й 

обстеження пацієнтів з 

порушеннями зору. 

ПЗ - 3 год.,  

СРС – 2 год.     

Заповнення практикуму. 

14 Тема 14. Оцінювання й 

обстеження пацієнтів із 

порушенням  пам’яті.    

ПЗ - 3 год.,  

СРС – 2 год.   

Заповнення практикуму. 

15 Тема 15. Визначення 

ерготерапевтичних завдань і 

планів втручання. 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 2 год.   

Заповнення практикуму. 

16 Тема 16. Підсумкове заняття ПЗ - 3 год.,  

СРС – 2 год.     

Заповнення практикуму. 

 

6. Самостійна робота студента 

Змістовий модуль 1 

№ 

з/п 

Тема Кіль-

кість 

годин  

1 Менеджмент у охороні здоров’я. Предмет, завдання та значення  

дисципліни  «Клінічний реабілітаційний менеджмент». Основи фізичної 

терапії та ерготерапії. 

6 

2 Організація, кваліфікація та програмування у фізичній терапії, 

ерготерапії.  
5 

3 Загальні основи фізичної терапії, ерготерапії при порушенні діяльності 

серцево-судинної системи. Клінічний реабілітаційний менеджмент при 

гіпертонічній хворобі. 

5 

4 Клінічний реабілітаційний менеджмент при ішемічній хворобі серця.   5 

5 Клінічний реабілітаційний менеджмент при інфаркті міокарда.  5 

6 Клінічний реабілітаційний менеджмент при хронічній серцевій  

недостатності.  
5 

7 Клінічний реабілітаційний менеджмент при обструктивних 

захворюваннях дихальної системи.  
5 
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8 Клінічний реабілітаційний менеджмент при необструктивних 

захворюваннях дихальної системи.  
5 

9 Клінічний реабілітаційний менеджмент при захворюваннях 

центральної нервової системи.  
6 

10 Клінічний реабілітаційний менеджмент периферійних  розладів 

нервової системи.  
5 

11 Клінічний реабілітаційний менеджмент при травматичних  
ушкодженнях головного мозку.  

5 

12 Клінічний реабілітаційний менеджмент при травмах опорно-рухового 

апарату. Спортивна травма. 
6 

13 Клінічний реабілітаційний менеджмент при захворюваннях суглобів.  5 

14 Клінічний реабілітаційний  менеджмент при дефектах постави, 

сколіозах та плоскостопості . 
5 

15 Алгоритм призначення та процес формування програм лікувальної 

фізкультури, як основного виду фізичної терапії.   
6 

16 Алгоритм призначення та процес формування програм та проведення 

фізіотерапевтичних реабілітаційних заходів при окремих 

захворюваннях. 

6 

17 Алгоритм діяльності для вирішення питань застосування лікувальної 

фізичної культури при окремих симптомах і синдромах.   
7 

 Разом 92 

 

Змістовий модуль 2 

 

№ 

з/п 

Тема 

1 Фізична терапія та ерготерапія - основа клінічного реабілітаційного 

менеджменту. 

2 Професійний стандарт фізичної терапії, ерготерапії. 

3 Клінічне застосування МКФ. 

4 Фізична терапія в хірургії та травматології 

5 Фізична терапія в урології 

6 Фізична терапія в ортопедії 

7 Фізична терапія в пульмонології 

8 Фізична терапія в кардіології та ангіології 

9 Фізична терапія в неврології 

10 Ерготерапевтичний процес. Оцінювання та обстеження ерготерапевта. 

11 
Ерготерапевтичне оцінювання та  функціональне обстеження пошкоджень 

різного типу (порушення функції). 

12 Ерготерапевтична оцінка пацієнтів з порушенням когнітивних функцій 

13 Оцінювання  й обстеження пацієнтів з порушеннями зору. 

14 Оцінювання й обстеження пацієнтів із порушенням  пам’яті.    

15 Визначення ерготерапевтичних завдань і планів втручання. 

16 Тестовий контроль  

17 Підготовка до іспиту. 

 Разом 

 

Консультативна допомога: щоденно за необхідністю (1-2 год.) або відповідно до 

графіку, розміщеному на інформаційному стенді та сайті кафедри.  
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Контрольні заходи: самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час практичного заняття.  

 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1. Основна література  

1. Вороненко Ю.В., Пащенко В.М. Фінансовий менеджмент з основами економіки 

охорони здоров’я: навчально-методичний посібник. - К.: Міжрегіональний 

видавничий центр «Медінформ», 2011.-499 с. 

2. Громадське здоров’я: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів. - Вид. 3 – 

Вінниця: «Нова книга», 2013. – 560 с  

3. Менеджмент в охороні здоров’я: навчально методичний посібник /  за ред. Ю. В. 

Вороненка – К.: НМАПО, 2014.– 367 с. 

4. Medical Statistics at a Glance Text and Workbook. Aviva Petria, Caroline Sabin. – Wiley-

Blackwell, 2013. – 288 p. 

5. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів / В. М. Мухін. – К. : 

Олімпійська література, 2010. – 438 с. 

6. Економіка охорони здоров'я: підручник / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, В.В. Таран 

та ін. – Вінниця, 2010 –288с. 

7. Економічний аналіз використання ресурсів у системі охорони здоров’я / За 

загальною редакцією проф. В.Д.Парія / Навч. посібн. - Житомир: «Полісся», 2015. - 

148 с. 

8. Основи фізичної реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії: підручник /[Л.О 

Вакуленко, В.В. Клапчук, Д.В. Вакуленко та ін.]; за заг. ред. Л.О Вакуленко, В.В. 

Клапчука.- Тернопіль: ТДМУ, 2019.- 372 с. 

9. Oxford Textbook of Global Public Health, 6 edition. Edited by Roges Detels, Martin 

Gulliford, Quarraisha Abdool Karim and Chorh Chuan Tan. – Oxford University Press, 

2017. – 1728 p. 

10. Фізична реабілітація спортивна медицина: підручник для студ.вищих 

мед.навч.закладів / В.В.Абрамов, В.В. Клапчук, О.Б.Неханевич [та ін.] за 

ред.професора В.В. Абрамова та доцента О.Л.Смирнової. – Дніпропетровськ, 

Журфонд, 2014.- 456 с. 

11. Фізична реабілітація спортивна медицина: підручник для студентів і лікарів / за заг. 

ред. В.М. Сокрута. – Краматорськ, 2019. – 480 с. 

 

 

7.2. Додаткова література  

1. Агєєв Є.Я., Чепінога В.І. Зовнішньоекономічна діяльність: основи,маркетинг, 

менеджмент, облік, ефективність: Навч. Пос.: Харків, 2006. – 480 с. 

2. Бісмак О. В. Основи фізичної реабілітації: навчальний посібник / О. В. Бісмак, Н. 

Г. Мельнік. – Харків, 2010. – 120 с. 

3. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень 

[текст]:Навчальний посібник/ В.А. Василенко.- К.: ЦУЛ, 2013. – 420 с. 

4. Василина М. Фізична реабілітація при туберкульозі легень / М. Василина, О. Стасюк 

// Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 1 (7). – С. 50–55. 

5. Primer of Biostatistics, Seventh Edition. Stanton A. Glantz – McGraw-Hill Education, 2012. 

– 320 p. 

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник для вузов/ И.Н. Герчиков. – 4-е изд., перераб. 
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и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010. – 511 с. 

7. Герцик А. М. Фахівець з фізичної реабілітації, чи фізичний терапевт : національне та 

міжнародне тлумачення назв професій / А. М. Герцик // Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 10. – С. 21–24.  

8. Дафт Р.Л. Менеджмент: учебник / Р.Л. Дафт. – 10-е изд. – СПб.: Питер, 2015.– 864 с. 

9. Donaldsons' Essential Public Health, Fourth Edition. Liam J. Donaldson, Paul Rutter – CRC 

Press, Taylor&Francis Group, 2017 – 374 p. 

10. Здоровье 2020 – основы европейской политики и стратегии для ХХІ века. - ВОЗ, 2013. - 

232с. 

11. Касьяненко Л. М. Економічна теорія : навч. поcіб. / Л.М. Касьяненко. – К. : Цул, 2015. – 

224 с. 2. Мартин О.М. Основи економічної теорії : навч. поcіб. / О.М. Мартин, А.І. 

Харчук. – Львів, ЛДУ БЖД, 2014. – 308 с 

12. Ю.Л. Лікувальна фізична культура: навч.-метод. посіб. / Ю.Л. Козубенко, М.А. Буц. – 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017-170 с. 

13. Малахов В. О. Лікувальна фізкультура при неврологічних захворюваннях / В. О. 

Малахов, Г. М. Кошелева, В. Ю. Петренко. — Суми : Вінниченко М. Д., 2014. — 176 с. 

14. Методи соціальної медицини / під ред. О.М. Очередько, О.Г. Процек. – Вінниця: Тезис, 

2007. – 410 с. 

15. Мазаракі А.А. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / А.А. Мазаракі, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник та ін.; за ред. А.А. Мазаракі. – 

Харків: Фоліо, 2014. – 846 с. 

16.  Михайловська Н.С. Діагностика та лікування хвороб органів дихання, кровообігу, 

травлення, ревматичних хвороб,  модуль 1. Електронний навчальний посібник / Н.С. 

Михайловська, Г.В. Грицай,  Шершньова О.В. [та ін.] – Рекомендовано  ЦМР ЗДМУ 

(прот. № 1  від 29.09.2016) 

17. Мухін В.М. Фізична реабілітація: [підручник для студентів ВНЗ фізичного виховання і 

спорту] / В.М. Мухін – К.: Олімпійська література, 2005. – 471 с. 

18. Мухін В. М. Фізична реабілітація: підруч. / В. М. Мухін. – 3-тє вид., перероб. та допов. 

– К. : Олімп. літ-ра, 2009. – 448 с. 

19. Населення України. Демографічний щорічник. – К.: Держкомстат України. (режим 

доступу: www.ukrstat.gov.ua). 

20. Oxford Handbook of Public Health Practice, Fourth Edition. Charles Guest, Walter Ricciardi, 

Ichiro Kawachi, Iain Lang. – Oxford University Press, 2012. – 656 p. 

21. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник / Ю.І. Децик, О.Г. Яворський, 

Є.М. Нейко та ін. ; за ред. О.Г. Яворського. –  5-е вид. –  К. : ВСВ «Медицина», 2018. –  

552 с. + 12 с. кольор. вкл. 

22.  Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник  / О.М. Ковальова, Н.А. Сафаргаліна-

Корнілова. –  К. : ВСВ «Медицина», 2018. –  720 с + 12 с. кольор. вкл.  

23. Пропедевтика внутрішніх хвороб: навчальний посібник: практикум. в 3-х ч. / Е.Й.Архій 

[та ін.]. – Ужгород. : В-во Говерла, 2017. –  554 с.  

24. Реабілітаційний масаж: підручник / Л.О. Вакуленко, Д.В. Вакуленко, О.В. Кутакова, 

Г.В. Прилуцька. – Тернопіль, 2019. – 524 с. 

25. Сухан В.С. Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів дихання: 

методичні рекомендації / О.С. Блага, Л.В. Дичка, В.С. Сухан. – Ужгород: АУТДОР-

ШАРК, 2014. – 51 с.  

26. Яркіна Н.М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н.М. Яркіна – Київ : Ліра-К, 2015. 

– 498 с. 

 

 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Paul%20Rutter
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7.3 Інформаційні ресурси 

1. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького [Електронний 

ресурс] – Режим доступу http://zounb.zp.ua/ 

2. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс] 

www.nbuv.gov.ua 

3. Теорія та методика фізичного виховання / науково-методичній журнал [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до журн. http://www.tmfv.com.ua/ 

4. Бібліотека Запорізького державного медичного університету на традиційних 

носіях[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.zsmu.edu.ua 

5. Обласна медична бібліотека. – Режим доступу: http://www.medlib.org.ua 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання 

8.1 Види контролю:  

− поточний;  

− підсумковий. 

8.2 Форми контролю:  

Поточна навчальна діяльність для студентів 2-го та 3-го курсу здійснюється під час 

проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Оцінка за заняття визначається як середня за поточний 

тестовий контроль, співбесіду на занятті, виконання практичного завдання, виконану 

самостійну роботу.  

Оцінювання здійснюється відповідно до знань, умінь та навичок студента, які він 

демонструє на занятті та які він здобуває згідно з робочою програмою.  

На кожному практичному занятті викладач оцінює знання кожного студента за 

чотирибальною шкалою («5», «4», «3», «2»).  

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.  

Для дисциплін, формою контролю для яких є залік, оцінка базується виключно на 

результатах оцінювання поточної діяльності та визначається за двобальною шкалою: 

«зараховано» або «не зараховано», а максимальна кількість балів за поточну діяльність 

становить 200 балів.  

Загальна кількість балів, набраних студентом при вивченні дисципліни, конвертується 

в національну шкалу оцінювання за таблицею: 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

170-200 відмінно 

140-169 добре 

110-139 задовільно 

0-109 незадовільно 

 

Поточна навчальна діяльність для студентів 4-го курсу здійснюється під час 

проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня 

знань (усне або письмове експрес-опитування, тестовий контроль з використанням 

http://zounb.zp.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.tmfv.com.ua/
http://lib.zsmu.edu.ua/
http://www.medlib.org.ua/


17 

 

тестових завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття (контроль складання 

комплексів терапевтичних вправ, вирішення типових ситуаційних задач), оцінювання 

кінцевого рівня знань (вирішення ситуаційних задач з показом та поясненням застосування 

конкретних вправ).  

Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, усна 

співбесіда з викладачем та завідувачем кафедри.  

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості 

балів (110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно». 

До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу – не більше 

10). Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за 

традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому 

враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої теми. 

     Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

До іспиту допускаються студенти, котрі виконали всі види навчальних завдань, 

відвідали усі аудиторні навчальні заняття передбачені навчальною програмою та при 

вивченні дисципліни набрали за поточну навчальну діяльність не меншу за мінімальну (60 

балів). 

      Саме іспит складається з тестової частини та проводиться у формі тестування на 

паперових носіях з залученням потужностей центру тестування (або комп’ютерного 

тестування) для потоку або кількох академічних груп (курсу) (50% від оцінки за іспит, або 

25% – за дисципліну) та усної співбесіди з екзаменаторами (50% від оцінки за іспит, або 

25% – за дисципліну). 

       Максимальна кількість балів, яку може отримати студент – 80 балів, мінімальна – 

50.  

        Іспит проводиться в окремий день, спочатку тестова частина, після – усна 

співбесіда з екзаменатором.  

       Форма проведення усної частини іспиту (екзаменаційний білет, ситуаційні задачі 

тощо) та критерії оцінювання розробляються кафедрою та затверджуються цикловими 

методичними комісіями.  

       Іспит проводиться відповідно до графіку навчального процесу, складеного 

навчальним відділом та затвердженим ректором (першим проректором).  

      Якщо студент не склав однієї із складових частин іспиту, він вважається таким, що 

іспит склав «незадовільно».  

       На перескладанні студент перескладає ту частину іспиту, яку він не склав. 

Перескладання іспиту відбувається відповідно складеного навчальним відділом та 

відповідним деканатом графіку.  

       Кінцева оцінка з завершеної дисципліни включає: − 50% оцінювання поточної 

успішності; − 50% іспиту (заноситься до електронної відомості вручну).  

       Максимальна кількість балів, які можуть отримати студенти при засвоєнні 

дисципліни складає: 

Види навчальної діяльності Кількість балів 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність на 

практичних заняттях 

110 

Індивідуальна робота (підготовка огляду наукової літератури, або 

проведення наукового дослідження). 

10 

Іспит 80 

РАЗОМ сума балів 200 
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9. Політика навчальної дисципліни 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- 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. 

 

 

 


