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Кафедра: фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і 

здоров’я  Запорізького державного медичного університету 

Адреса: просп. Маяковського, 26 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів 

 

Назва дисципліни: «Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої 

професії» 

Код навчальної дисципліни: ОК 35. 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 180 годин / 6 кредитів ECTS (лекцій – 0, 

практичних занять – 30, СРС – 150). 

 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Семестр: 2 

 

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні 

«Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії»): анатомії 

людини, медичної біології, медичної та біологічної фізики, фізіології, 

патофізіології та пропедевтики внутрішньої медицини. 

 

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

знання, здобуті при вивченні «Загальна ознайомча практика за профілем 

майбутньої професії»): внутрішня медицина тощо. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  
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Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-професійною 

програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема здатності до 

вирішування складних спеціалізованих задач та практичних проблем, 

пов’язаних із реалізацією індивідуальної програми фізичної терапії та/або 

ерготерапії з метою покращення функціональних можливостей, здоров’я, 

адаптації до оточуючих умов осіб різного віку та можливостей із 

застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, 

психолого-педагогічних наук в умовах комплексності та невизначеності, а 

також на досягнення передбачених результатів навчання.  

 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

Інтегральна:  

Бакалавр з фізичної терапії та ерготерапії повинен бути здатний вирішувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з 

порушеннями функцій органів та систем, насамперед, опорно-рухового 

апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням 

положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, педагогічних 

наук в умовах комплексності та невизначеності. 

Загальні: 

• Здатність до аналізу та синтезу. 

• Здатність дотримуватись етичних та юридичних норм, які стосуються 

галузей охорони здоров’я, фізичної культури, освіти та соціального 

захисту. 

• Здатність визнавати принципи наставництва, співпрацювати в команді з 

іншими фахівцями та робити свій внесок у командну роботу. 

• Здатність застосовувати методи ефективного спілкування. 

• Здатність спілкуватися державною й іноземною мовами усно та 

письмово.  

• Здатність застосовувати принципи організаційного управління. 

• Здатність працювати з фаховою інформацією.  

• Здатність навчатися, здійснювати особистий професійний розвиток та 

впроваджувати знання у практичну діяльність. 

• Здатність відповідати за результати професійної діяльності. 

• Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

фізичній реабілітації. 

 

Спеціальні (фахові, предметні): 



• Здатність пояснювати потребу у заходах фізичної реабілітації, принципи 

їх використання і зв'язок з охороною здоров’я. 

• Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток 

людського організму та його рухові функції. 

• Здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються 

корекції заходами фізичної реабілітації. 

• Здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні 

аспекти, пов’язані з практикою фізичної реабілітації. 

• Здатність провадити безпечну практичну діяльність для пацієнта/клієнта 

та практикуючого фахівця. 

• Здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, 

тестування, огляд та документувати їх результати. 

• Здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію. 

• Здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 

• Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 

обговорювати та формулювати цілі, пояснювати програму фізичної 

реабілітації. 

• Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану 

пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати 

отримані результати. 

• Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної реабілітації. 

• Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних 

умов. 

• Здатність провадити професійну діяльність  відповідно до потреб 

здоров’я, культурних цінностей та традицій  населення України. 

• Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, 

профілактиці ускладнень, захворювань, травм та неповносправності, 

здоровому способу життя. 

• Здатність шукати шляхи постійного покращення якості реабілітаційних 

послуг. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих 

цілей, визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 227 

«Фізична терапія, ерготерапія».  

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

− Сформувати у студентів теоретичні знання про науково-дослідницьку 

діяльність; 



− Засвоїти загальні поняття та засади наукового дослідження; 

− Познайомитись з особливостями організації, проведення наукового 

дослідження; із основними принципами аналізу та узагальнення 

результатів дослідження; 

− Оволодіти правилами оформлення результатів науково-дослідницької 

роботи 

− Познайомитись з особливостями проведення загальної практика за 

профілем майбутньої професії. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 150  годин  6 кредитів ЄКТС. Програма навчальної дисципліни 

складається з 1 змістового модуля.  

Змістовий модуль 1. Загальна ознайомча практика за профілем 

майбутньої професії 

 

 

Тема 1. Поняття про функціональні проби. 

Поняття про функціональні проби. Значення функціональних проб в 

функціональній діагностиці. Основні завдання функціонального 

дослідження. Загальні вимоги до проведення функціональних проб. Види 

функціональних проб. 

Функціональні проби с затримкою дихання - Штанге, методика її 

проведення і оцінка. Функціональні проби с затримкою дихання -  Генче, 

методика її проведення і оцінка. Навантажувально-дихальні проби, методика 

їх проведення і оцінка. Проби зі зміною положення тіла у просторі - 

ортостатична, методика її проведення і оцінка. Проби зі зміною положення 

тіла у просторі - кліностатична, методика її проведення і оцінка.  

 

Тема 2. Класифікація функціональних проб з фізичним 

навантаженням 

Основні фізіологічні зміни гемодинаміки при фізичних навантаженнях. 

Функціональні проби з фізичним навантаженням на відновлення, їх 

особливості та параметри за якими вони оцінюються. Функціональні проби зі 

стандартним фізичним навантаженням: проба Мартіне-Кушелевського 

методика проведення та оцінка результатів. Функціональні проби зі 

стандартним фізичним навантаженням: проба Руф’е, методика проведення та 

оцінка результатів. Визначення типу реакції системи кровообігу на 

функціональні проби зі стандартним фізичним навантаженням. 

Характеристика типів реакції на фізичне навантаження. 



 

Тема 3. Кількісна оцінка рівня фізичного здоров’я людини 

Кількісна оцінка рівня фізичного здоров’я людини (Казначеєв В.П.). 

Кількісна оцінка рівня фізичного здоров’я людини (Баевський Р.М.). 

Кількісна оцінка рівня фізичного здоров’я людини (Апанасенко Г.Л.). 

Експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я населення при профілактичних 

оглядах. Поняття про “безпечний рівень здоров’я”.  

 

Тема 4. Стрес, вплив на організм людини, засоби боротьби 

Поняття стресу. Вплив стресу на людину. Фази стресу. Компоненти 

стресу. Класифікація різних видів  стресу. Характеристика різних видів  

стресу. Засоби подолання стресу. Особливості дії фізичних вправ, як 

антистресового засобу. 

 

Тема 5. Поняття про біологічний вік людини. Методика визначення 

біологічного віку 

Поняття про “біологічний вік” людини. Ознаки біологічного віку. 

Біологічний вік чоловіків і жінок. Біологічний вік і конституція. Методика 

визначення біологічного віку (за В.П.Войтенко). Передчасне старіння. Вікові 

зміни органів і систем організму людини. Різниця в старінні чоловіків і 

жінок. Вікова норма і норма старіння. Оцінка темпів біологічного старіння. 

 

Тема 6. Загартовування, види, засоби 

Поняття про загартовування. Механізми розвитку оздоровчих ефектів 

при проведенні загартовування. Принципи проведення процедур 

загортовування. Види загартовування в залежності від провідного фактора 

загартовування. Способи загартовування за допомогою повітря, води, 

сонячного випромінення. Банні процедури як засіб загартовування. 

Показання до оздоровчих тренувань. Протипоказання до оздоровчих 

тренувань. Фізіологічна класифікація фізичних вправ. Дозування 

навантажень під час оздоровчих тренувань. Вибір рухового режиму під час 

оздоровчих тренувань. 

 

Тема 7. Загальні основи ЛФК. Механізм дії лікувальних вправ. 

Показання та протипоказання. Засоби та форми ЛФК 

Лікувальна фізична культура (ЛФК) як основний засіб фізичної 

реабілітації. Клініко-фізіологічна характеристика методу ЛФК. Відмінні 

особливості методу ЛФК. Основні завдання ЛФК. Механізми лікувальної дії 

фізичних вправ. Загальні показання до призначення ЛФК. Загальні 



протипоказання до призначення ЛФК. Засоби ЛФК – основні. Засоби ЛФК – 

додаткові.  

 

Тема 8. Організація занять з ЛФК. Класифікація фізичних вправ, 

форми проведення занять з ЛФК 

Види фізичних вправ, які застосовуються в ЛФК. Форми проведення 

лікувальної фізкультури – основні. Форми проведення лікувальної 

фізкультури – додаткові. Періоди застосування ЛФК. Режими рухової 

активності в ЛФК. Критерії дозування інтенсивності фізичних навантажень 

при призначенні процедур ЛФК. Фізична реабілітація з урахуванням 

толерантності до фізичного навантаження. Застосування природних чинників 

в ЛФК. 

 

Тема 9. Загальні принципи проведення реабілітації в клініці 

внутрішніх хвороб 

Основні принципи фізичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх 

органів. Протипоказання при проведенні ЛФК при захворюваннях 

внутрішніх органів. Фізична реабілітація при захворюваннях системи 

кровообігу, клініко-фізіологічне обґрунтування. Фізична реабілітація при 

захворюваннях системи дихання: захворювання верхніх дихальних шляхів, 

клініко-фізіологічне обґрунтування. Фізична реабілітація при захворюваннях 

системи дихання: захворювання нижніх дихальних шляхів,  клініко-

фізіологічне обґрунтування. Дихальна гімнастика. Фізична реабілітація при 

захворюваннях системи травлення, клініко-фізіологічне обґрунтування. 

Фізична реабілітація при порушеннях обміну речовин, клініко-фізіологічне 

обґрунтування.  

 

Тема 10. Загальні принципи проведення реабілітації в неврології 

Основні принципи фізичної реабілітації при захворюваннях нервової 

системи. Протипоказання при проведенні ЛФК при захворюваннях нервової 

системи.  Загальні основи фізичної реабілітації при патології нервової 

системи, клініко-фізіологічне обґрунтування. Основні принципи фізичної 

реабілітації при інсультах. Особливості фізичної реабілітації при черепно-

мозкових травмах. Особливості фізичної реабілітації при травмах спинного 

мозку. Фізична реабілітація при захворюваннях периферичної нервової 

системи. Фізична реабілітація при ушкодженнях периферичної нервової 

системи. Фізична реабілітація при остеохондрозі хребта.  

 

 



Тема 11. Загальні принципи проведення реабілітації в травматології 

Основні принципи фізичної реабілітації при травмах опорно-рухового 

апарату. Основні принципи фізичної реабілітації при захворюваннях опорно-

рухового апарату. Протипоказання при проведенні ЛФК при травмах та 

захворюваннях опорно-рухового апарату. Клінічна характеристика періодів 

ЛФК в травматології. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації 

при переломах та ушкодженнях кінцівок. Особливості застосування засобів 

фізичної реабілітації при переломах хребта. Фізична реабілітація при 

дефектах постави, клініко-фізіологічне обґрунтування. Фізична реабілітація 

при сколіозах, клініко-фізіологічне обґрунтування. Фізична реабілітація при 

плоскостопості, клініко-фізіологічне обґрунтування. 

 

Тема 12. Загальні принципи проведення реабілітації в хірургії 

Основні принципи фізичної реабілітації у хворих, які перенесли 

оперативне втручання. Протипоказання при проведенні ЛФК у хворих, які 

перенесли оперативне втручання. Клініко-фізіологічне обґрунтування 

застосування засобів фізичної реабілітації в хірургії. Режими активних рухів 

до операцій на органах черевної порожнини. Режими активних рухів після 

операцій на органах черевної порожнини. Режими активних рухів до 

операцій на органах грудної порожнини. Режими активних рухів після 

операцій на органах грудної порожнини. 

 

Тема 13. Загальні принципи проведення реабілітації в педіатрії 

Основні принципи фізичної реабілітації при захворюваннях у дітей 

різного віку. Протипоказання при проведенні ЛФК у дітей різного віку. 

Клініко-фізіологічне обґрунтування фізичної реабілітації при захворюваннях 

у дітей різного віку. Особливості застосування та проведення масажу у дітей 

першого року життя. Особливості застосування фізичних вправ у дітей 

першого року життя. Фізична реабілітація дітей із захворюваннями серцево-

судинної системи. Фізична реабілітація дітей із захворюваннями органів 

травлення. Фізична реабілітація дітей із захворюваннями нирок та 

сечовивідних шляхів. Фізична реабілітація дітей із порушеннями обміну 

речовин. 

 

Тема 14. Загальні принципи проведення реабілітації в акушерстві і 

гінекології 

Клініко-фізіологічне обґрунтування та особливості застосування 

фізичних вправ під час вагітності. Показання для застосування фізичних 

вправ під час вагітності. Протипоказання для застосування фізичних вправ 



під час вагітності. Особливості використання фізичних вправ для жінок з 

нормальним перебігом вагітності залежно від строку вагітності (перший 

триместр). Особливості використання фізичних вправ для жінок з 

нормальним перебігом вагітності залежно від строку вагітності (другий 

триместр). Особливості використання фізичних вправ для жінок з 

нормальним перебігом вагітності залежно від строку вагітності (третій 

триместр). Особливості застосування фізичних вправ у пологах. Особливості 

застосування фізичних вправ в післяпологовому періоді. Фізична реабілітація 

при гінекологічних захворюваннях. 

 

Тема 15. Підсумкове заняття із вивченого курсу «Загальна ознайомча 

практика за профілем майбутньої професії» 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії 

1 Тема 1. Поняття про 

функціональні проби 

ПЗ - 2 год.,  

СРС - 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Актуальні проблеми 

оптимізації маси тіла людини 

в умовах сьогодення», 

«Загартування як 

ефективний засіб зміцнення 

та відновлення здоров'я» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

2 Тема 2. Класифікація 

функціональних проб з фізичним 

навантаженням 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Сучасні підходи до фізичної 

реабілітації хворих на 

інфаркт міокарда» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

3 Тема 3. Кількісна оцінка рівня ПЗ - 2 год.,  Опрацювання тем за 



фізичного здоров’я людини СРС – 10 год.   допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Особливості фізичної 

реабілітації при пневмонії, 

плевриті, бронхіальній 

астмі» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

4 Тема 4. Стрес, вплив на організм 

людини, засоби боротьби 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Особливості фізичної 

реабілітації при інсультах» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

5 Тема 5. Поняття про біологічний 

вік людини. Методика 

визначення біологічного віку 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Сучасні засоби фізичної 

реабілітація при 

остеохондрозі хребта» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

6 Тема 6. Загартовування, види, 

засоби 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Профілактика та корекція 

порушень постави і 

плоскостопості у дітей» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

7 Тема 7. Загальні основи ЛФК. 

Механізм дії лікувальних вправ. 

Показання та протипоказання. 

Засоби та форми ЛФК 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Нетрадиційні засоби 

фізичної реабілітації дітей з 

дитячим церебральним 

паралічем» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 



8 Тема 8. Організація занять з 

ЛФК. Класифікація фізичних 

вправ, форми проведення занять з 

ЛФК 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Загальні принципи 

організації методів 

виявлення кількості 

здоров’я. Основні критерії 

формування, збереження і 

зміцнення здоров'я. Поняття 

фізичного, соціального, 

психічного, духовного 

здоров’я, їх загальна 

характеристика. Критерії 

здоров’я, їх порівняльна 

характеристика із критеріями 

нездоров’я» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

9 Тема 9. Загальні принципи 

проведення реабілітації в клініці 

внутрішніх хвороб 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Вчення М.М.Амосова про 

«кількість здоров’я». 

Здоров’я, як динамічний 

атрибут. Поняття про 

«безпечний рівень» здоров’я. 

Біологічна організованість, 

як оптимальний 

взаємозв’язок та 

гармонійність між 

функціями та органами 

організму» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

10 Тема 10. Загальні принципи 

проведення реабілітації в 

неврології 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Шляхи формування 

здорового способу життя 

засобами рухової активності. 

Критерії здорового способу 

життя, їх порівняльна 

характеристика із критеріями 



нездорового способу життя» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

11 Тема 11. Загальні принципи 

проведення реабілітації в 

травматології 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Особливості дії фізичних 

вправ, як антистресового 

засобу. Особливості реакції 

тренованого організму на 

дію стресогенних факторів. 

Фізичні вправи як природній 

транквілізатор. Роль 

фізичних вправ у підвищенні 

інтенсивності метаболізму 

катехоламінів. Вплив рухової 

активності на психічну сферу 

людини» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

12 Тема 12. Загальні принципи 

проведення реабілітації в хірургії 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Значення принципу та 

шляхи його реалізації в 

оздоровчому тренуванні. 

Оздоровчий ефект рухової 

активності середньої 

інтенсивності. 

Рекомендовані норми 

підвищення навантажень в 

оздоровчому тренуванні від 

заняття до заняття, 

потижнево, в межах 

окремого заняття. 

Планування системи 

оздоровчих тренувань. 

Відповідність видів рухової 

активності індивідуальним 

особливостям людини» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 



13 Тема 13. Загальні принципи 

проведення реабілітації в 

педіатрії 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Значення руху для здоров’я, 

фізіологічні резерви 

організму. Гіпокінезія та 

гіподинамія як фактори 

нездорового способу життя.» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

14 Тема 14. Загальні принципи 

проведення реабілітації в 

акушерстві і гінекології 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою дистанційних 

технологій та програм. 

«Адекватне фізичне 

навантаження. Механізми 

регуляції рухів. 

Співвідношення процесів 

працездатності, втоми, 

перевтоми» 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Заповнення практикуму. 

15 Тема 15. Підсумкове заняття із 

вивченого курсу «Загальна 

ознайомча практика за профілем 

майбутньої професії» 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 10 год.   

 

 

 

 

6. Самостійна робота студента 

№ 

з/п 
Назва тем 

Кількість 

годин 

1.  Актуальні проблеми оптимізації маси тіла людини в умовах 

сьогодення 

10 

2.  Загартування як ефективний засіб зміцнення та відновлення 

здоров'я 

10 

3.  Сучасні підходи до фізичної реабілітації хворих на інфаркт 

міокарда 

10 

4.  Особливості фізичної реабілітації при пневмонії, плевриті, 

бронхіальній астмі 

10 

5.  Особливості фізичної реабілітації при інсультах 10 

6.  Сучасні засоби фізичної реабілітація при остеохондрозі хребта 10 

7.  Профілактика та корекція порушень постави і плоскостопості у 10 



дітей 

8.  Нетрадиційні засоби фізичної реабілітації дітей з дитячим 

церебральним паралічем 

10 

9.  Загальні принципи організації методів виявлення кількості 

здоров’я. Основні критерії формування, збереження і зміцнення 

здоров'я. Поняття фізичного, соціального, психічного, духовного 

здоров’я, їх загальна характеристика. Критерії здоров’я, їх 

порівняльна характеристика із критеріями нездоров’я 

10 

10.  Вчення М.М.Амосова про «кількість здоров’я». Здоров’я, як 

динамічний атрибут. Поняття про «безпечний рівень» здоров’я. 

Біологічна організованість, як оптимальний взаємозв’язок та 

гармонійність між функціями та органами організму 

10 

11.  Шляхи формування здорового способу життя засобами рухової 

активності. Критерії здорового способу життя, їх порівняльна 

характеристика із критеріями нездорового способу життя 

10 

12.  Особливості дії фізичних вправ, як антистресового засобу. 

Особливості реакції тренованого організму на дію стресогенних 

факторів. Фізичні вправи як природній транквілізатор. Роль 

фізичних вправ у підвищенні інтенсивності метаболізму 

катехоламінів. Вплив рухової активності на психічну сферу 

людини 

10 

13.  Значення принципу та шляхи його реалізації в оздоровчому 

тренуванні. Оздоровчий ефект рухової активності середньої 

інтенсивності. Рекомендовані норми підвищення навантажень в 

оздоровчому тренуванні від заняття до заняття, потижнево, в 

межах окремого заняття. Планування системи оздоровчих 

тренувань. Відповідність видів рухової активності індивідуальним 

особливостям людини 

10 

14.  Значення руху для здоров’я, фізіологічні резерви організму. 

Гіпокінезія та гіподинамія як фактори нездорового способу життя.  

10 

15.  Адекватне фізичне навантаження. Механізми регуляції рухів. 

Співвідношення процесів працездатності, втоми, перевтоми 

10 

Разом 150 

 

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

Контрольні заходи: самостійна робота студентів, яка передбачена в темі 

поряд із аудиторною роботою оцінюється під час проходження студентом 

дистанційних програм. Курс вважається не зарахованим, якщо пропущено 

хоча б одну тему, або відсоток правильних відповідей хоча б за однією 

темою менше 60%.  

 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1. Основна література  



1. Використання природних лікувальних факторів в фізичній реабілітації 

/ Н.Г.Волох, О.О.Черепок // Навчальний посібник. ЗДМУ, 2016. -133 с. 

2. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина (Вибрані лекції для 

студентів) / Абрамов В.В., Клапчук В.В., Смирнова О.Л. та ін.; за ред. 

проф. В.В Клапчука. – Дніпропетровськ: Медакадемія, 2006. – 179 с. 

3. Малахов В.О., Хвисюк О.М., Кошелєва Г.М., Петренко В.Ю., 

Кириллов В.П. Лікувальна фізкультура: Підручник .- Вінніченко М.Д.-

Суми, 2019.-824 с. 

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

Вакуленко, В.В. Клапчук Г. В. Прилуцька, Д. В. Вакуленко та ін. ]. – 

Тернопіль: ТДМУ, Урмедкнига, 2018. –370 с. 

5. Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина : Підручник для 

студентів і лікарів / За заг. ред. В. М. Сокрута. — Краматорськ: Каштан, 

2019. — 480 с. 

6. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручнк для студ. Вищих 

мед. навч. закл. / В. В. Абрамов, В.В. Клапчук, О. Б. Нахпневич [та ін.] : 

за заг. ред. проф. В.В. Абрамова та доцента О. Л. Смірнової. – 

Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. – 456 с. 

 

7.2. Додаткова література  

1. Бас О. Актуалізація застосування засобів фізичної терапії після 

лікування раку молочної залози / О. Бас, С. Копитко, О. Савяк // 

Сучасні аспекти фізичної та реабілітаційної медицини : тези наук.-

практ. конф. (м. Львів, 9 – 11 квітня 2019 року). – Львів, 2019. – С. 64. 

2. Вибір і застосування фізіотерапевтичних методів та курортних 

факторів при фізичній реабілітації хворих з патологією органів системи 

кровообігу та органів дихання / Є.Л.Михалюк, О.О.Черепок, 

С.М.Малахова, Н.Г.Волох // Навчальний посібник. Запоріжжя: ЗДМУ, 

2016. - 85с. 

3. Використання природних лікувальних факторів в фізичній реабілітації / 

Н.Г.Волох, О.О.Черепок // Навчальний посібник. ЗДМУ, 2016. -133 с.  

4. Фізична реабілітація в хірургії, травматології та ортопедії / 

Є.Л.Михалюк, С.М.Малахова, О.О.Черепок. Навчально-методичний 

посібник. –Запоріжжя, ЗДМУ. 2012. -112 с. 

5. Фізична реабілітація підлітків 16-17 років із артеріальною гіпертензією 

з використанням велотренажеру в умовах навчального закладу / 

Методичні рекомендації). //О.Г Іванько, Є.Л.Михалюк, В.Я.Підкова, 

С.М.Малахова [та ін.] – Київ, 2014. -28 с. Укр.центр наук.медичної 

інформації та патентно-ліцензійної роботи. 



6. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів / 

Є.Л.Михалюк, С.М.Малахова, О.О.Черепок. Навчально-методичний 

посібник. –Запоріжжя, ЗДМУ. 2011. -150 с. 

7. Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи: 

Навчально-методичний посібник / Є.Л.Михалюк, О.О.Черепок. –

Запоріжжя, ЗДМУ. -2010. – 86-220. 

8. Фізична реабілітація при захворюваннях хребта / Є.Л.Михалюк, 

О.О.Черепок, І.В.Ткаліч // Навчальний посібник. Запоріжжя: ЗДМУ, 

2016. – 90 с 

9. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах черевної 

порожнини /Навчальний посібник. Є.Л. Михалюк, О.О.Черепок. –

Запоріжжя, ЗДМУ. –2008. –16с. 

10. Функціональна діагностика при фізичній реабілітації / Є.Л.Михалюк, 

В.В.Клапчук. Навчально-методичний посібник. –Запоріжжя, ЗДМУ. -

2012. -75 с. 

8. Контроль і оцінка результатів навчання 

8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (заключний) 

8.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на 

практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями. Поточний 

контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне або письмове 

експрес-опитування, тестовий контроль з використанням тестових завдань), 

оцінювання основного етапу практичного заняття (контроль професійних 

умінь під час курації хворих, вирішення типових ситуаційних задач), 

оцінювання кінцевого рівня знань (вирішення ситуаційних задач ІІІ рівня, 

інтерпретація результатів лабораторних та інших методів обстеження 

хворого). 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. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно до конкретних цілей теми, під час індивідуальної роботи 

викладача зі студентом. Оцінка за заняття визначається як середня за 

поточний тестовий контроль, співбесіду на занятті, 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. 

 "5" – за повну та точну відповідь, яка демонструє глибинне розуміння 

програмного матеріалу, вичерпне, послідовне, грамотне та логічне його 

викладення; у своїй відповіді студент тісно пов'язує теорію з практикою, 

добре знайомий з літературою та методами розрахунку статистичних 

показників, пов'язує теоретичні аспекти предмету з завданнями практичної 

охорони здоров'я. 

 "4" – за повну, але не зовсім точну відповідь, яка демонструє 

розуміння програмного матеріалу; правильне застосування теоретичних 

положень при вирішенні практичних питань і завдань, володіння 

необхідними навичками, уміння вирішувати легкі та середньої складності 

ситуаційні завдання, володіє методами розрахунку статистичних показників. 

 "3" – за відповідь, що містить деякі помилки в усіх формах роботи, 

знання основного матеріалу, але без засвоєння окремих аспектів, 

недостатньо правильне формулювання, порушення послідовності у 

викладенні програмного матеріалу. Студент може вирішувати лише 

найбільш легкі завдання, недостатньо орієнтується у питаннях методології. 

 "2" – за відповідь, що містить багато помилок та не демонструє 

оволодіння студентом програмного матеріалу. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого 

заліку після завершення вивчення дисципліни і передбачає перевірку: рівня 

практичної підготовки студента (виконання практичних навичок біля ліжка 

хворого) та рівня теоретичних знань і вмінь їх використовувати в конкретних 

ситуаціях (вирішення тестових та ситуаційних завдань). 

До складання диференційованого заліку допускаються студенти, у яких 

відсутня академічна заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, 

незадовільні оцінки, не пройдений онлайн курс із СРС). Студенту, який з 

поважної причини мав пропуски навчальних занять, вносяться корективи до 

індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну 

заборгованість до певного визначеного терміну. Для студентів, які 

пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх 

відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету. 

Студентам, які активно працювали при виконанні практичних робіт, 

мали високу успішність протягом семестру та впевнено оволоділи 

практичними навичками залік виставляється автоматично без додаткового 

опитування. 

Успішність студентів при складанні диференціойованого заліку 

оцінюється за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» та конвертується автоматично в електронному журналі в бали 



ЄКТС.  

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної 

діяльності (60%) та оцінки за диференційований залік (40%). Максимальна 

кількість балів, яку студент може набрати при вивченні модулю, становить 

200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані 

усі теми модулю з дисципліни та складається з середньої арифметичної 

кількості балів за модуль. 

 

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. 


