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Опис дисципліни 
 

Навчальна дисципліна «Фізична реабілітація» призначена для підготовки 

бакалаврів. Курс «Фізична реабілітація» має важливе значення в системі 

навчання бакалаврів, оскільки ця дисципліна дає загальне розуміння про засоби 

та методи фізичної реабілітації, їх застосування на різних етапах перебігу 

захворювання чи травми.  Студентам пропонується загальне ознайомлення із 

особливостями організаційних основ системи фізичної реабілітації. До розгляду 

також взяті періоди проведення фізичної реабілітації у травматології, 

неврології і хірургії; функціональна діагностика у фізичній терапії та ін. Мета 

курсу – вивчення основних засад фізичної терапії.   

Мета курсу: засвоїти основні принципи використання засобів фізичної 

реабілітації для забезпечення нормального перебігу фізіологічних процесів при 
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травмах, захворюваннях і при оперативних втручаннях, для профілактики 

ускладнень, а також для більш ефективного відновлення спортсменів після 

травм.   

Завдання курсу: навчити студентів принципам використання засобів 

фізичної реабілітації для забезпечення нормального перебігу фізіологічних 

процесів при травмах, захворюваннях і при оперативних втручаннях, для 

профілактики ускладнень, а також для більш ефективного відновлення 

спортсменів після травм. 

Засвоєння курсу «Фізична реабілітація» повинно також базуватися на 

знаннях, які одержані студентами з анатомії, фізіології, а також прикладних 

предметів, які викладаються для студентів спеціальності «Середня освіта 

(Фізична культура)».  

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Теми  Результати навчання  Завдання  

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні основи 

реабілітації, фізіотерапії. 

Реабілітація: основні 

поняття та завдання, мета 

і принципи. Види, етапи і 

періоди реабілітації 

Загальнi засади 

фізіотерапії   
Тема 1. Розвиток, 

становлення, мета й 

завдання фізичної 

реабілітації 

Поняття «реабілітація», її 

визначення, складові частини та 

об’єкт вивчення. Роль фізичної 

реабілітації в системі підготовки 

висококваліфікованих тренерів, 

педагогів, реабілітологів і 

спортсменів. Цілі і завдання 

фізичної реабілітації. Історичні 

аспекти розвитку та становлення 

фізичної реабілітації. Роль 

фізичної реабілітації для 

суспільства. 

Індивідуальні завдання 

Тема 2. Організаційні 

основи системи реабілітації 

Складові й структура 

реабілітаційного процесу. 

Основи реабілітації (біологічні, 

психічні, морально-етичні, 

науково-медичні, соціально-

економічні). Реабілітаційні 

заходи (медичні, психологічні, 

фізичні, педагогічні, соціальні, 

трудові, технічні, правові). 

Реабілітаційні установи, що 

реалізують програми 

медикосоціальної реабілітації. 

Індивідуальні завдання 

Тема 3. Біологічні основи 

оздоровлення людини 

Клітинна функціональна 

система. Ідеальна клітина, 

органели, анаболізм і катаболізм. 

Біологічні принципи фізичного 

тренування, як наслідок законів 

функціонування клітини.  

Біоенергетика організму. 

Індивідуальні завдання 
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Кінетика біохімічних процесів: 

алактатного, лактатного, 

змішаного і аеробного.  

 

Змістовий модуль 2. 

Медичні аспекти 

організації та проведення 

реабілітації, фізіотерапії. 

Загальні основи фізичної 

реабілітації. Лікувальна 

фізична культура в 

системі фізичної 

реабілітації. Основи 

лікувального масажу 

Тема 4. Лікувальна фізична 

культура і масаж 

Лікувальна фізична культура, 

поняття, механізми лікувальної 

дії. Гімнастичні та дихальні 

вправи. Спортивно-прикладні 

вправи та ігри. Лікувальний 

масаж. Прийоми лікувального 

масажу. 

Індивідуальні завдання 

Тема 5. Фізіотерапія, 

механотерапія, 

працетерапія 

Фізіотерапія. Класифікація 

лікувальних фізичних чинників. 

Природні чинники оздоровлення. 

Кліматотерапія. Преформовані 

фізичні лікувальні чинники. 

Водолікувальні чинники 

(гідротерапія, бальнеотерапія). 

Теплолікувальні чинники 

(пелоїди, глина, пісок, парафін, 

озокерит). Механотерапія. 

Працетерапія. Дієтотерапія. 

Індивідуальні завдання 

Тема 6. Етапи, рухові 

режими та форми 

проведення фізичної 

реабілітації 

Основні етапи процесу фізичної 

реабілітації. Лікувальні рухові 

режими на різних етапах 

реабілітації. Методи проведення 

фізичної реабілітації.Педагогічні 

принципи застосування фізичних 

вправ у фізичній реабілітації. 

Форми проведення занять 

фізичними вправами у фізичній 

реабілітації. 

Індивідуальні завдання 

Змістовий модуль 3. 

Особливості організації та 

проведення різних видів 

реабілітації Фізична 

реабілітація при різних 

захворюваннях Тема 7. 

Періоди проведення 

фізичної реабілітації в 

травматології, хірургії та 

неврології 

Періоди проведення фізичної 

реабілітації в травматологічних 

хворих. Періоди проведення 

фізичної реабілітації в 

хірургічних хворих. Періоди 

проведення фізичної реабілітації 

в неврологічних хворих. 

Індивідуальні завдання 

Тема 8. Функціональна 

діагностика у фізичній 

реабілітації 

Функціональна оцінка рухової 

активності людини. Оцінка стану 

серцево-судинної і дихальної 

системи. Функціональні проби. 

Оцінка стану нервової системи. 

Індивідуальні завдання 
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Координаційні проби. 

Субмаксимальні тести для оцінки 

фізичної працездатності. 

Тема 9. Фізична 

реабілітація при 

захворюваннях серця і 

судин 

Клініко-фізіологічне 

обґрунтування застосування 

засобів фізичної реабілітації при 

захворюваннях серцевосудинної 

системи. Показання та 

протипоказання до призначення 

засобів фізичної реабілітації в 

кардіології. Програми фізичної 

реабілітації хворих на  

інфаркт міокарда. Вибір 

рухового режиму та методик 

ЛФК у хворих на ішемічну 

хворобу серця на стаціонарному 

та санаторнокурортному етапах. 

Індивідуальні завдання 

Тема 10. Фізична 

реабілітація при 

захворюваннях органів 

дихання 

Загальна характеристика 

захворювань дихальної системи. 

Клініко-фізіологічне 

обґрунтування застосування 

засобів фізичної реабілітації при 

захворюваннях органів дихальної 

системи. Фізична реабілітація 

при пневмонії.  Фізична 

реабілітація при бронхіальній 

астмі. 

Індивідуальні завдання 

Тема 11. Фізична 

реабілітація при 

захворюваннях шлунка 

Клініко-фізіологічне 

обґрунтування застосування 

засобів фізичної реабілітації при 

захворюваннях органів 

травлення. Показання та 

протипоказання до призначення 

ЛФК. Диференційований вибір 

засобів ЛФК залежно від 

порушень моторної та 

секреторної функцій травлення. 

Фізична реабілітація при 

гастритах. Фізична реабілітація 

при виразковій хворобі. 

Індивідуальні завдання 

Тема 12. Фізична 

реабілітація при при  

захворюваннях і травмах 

нервової системи  

 

Клініко-фізіологічне 

обґрунтування застосування 

засобів фізичної реабілітації при 

захворюваннях та травмах 

центральної нервової системи; 

при захворюваннях та травмах 

периферичної нервової системи. 

Індивідуальні завдання 
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Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів:  

Загальні компетентності: 

         КЗ 6. Здатність до здійснення професійної діяльності з урахуванням вимог 

безпеки спортивних рухів, безпеки життєдіяльності та гігієни праці. 

Спеціальні компетентності: 

КС 8. Здатність до оволодіння навичками роботи з різними віковими та 

соціальними групами населення.  

КС 10.  Уміння використовувати спеціальне та допоміжне тренажерне 

обладнання. 

 

Формування програмних компетентностей 

 

– знати : про фізичну реабілітацію як комплекс різноманітних засобів, 

спрямованих на відновлення функціональних та морфологічних можливостей 

організму людини; різні методи та засоби фізичної реабілітації; клініко-

фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при 

різних захворюваннях; 

– уміти : здійснювати професійну діяльність з урахуванням вимог безпеки 

спортивних рухів, безпеки життєдіяльності та гігієни праці; володіти навичками 

роботи з різними віковими та соціальними групами населення; використовувати 

спеціальне та допоміжне тренажерне обладнання. 

 

Навчальні методи та техніки 

 

         Під час викладання курсу будуть використовуватися лекції,  розповіді, 

пояснення, дискусія,  практико-орієнтоване навчання.  

  

Політика оцінювання 

 

          Політика щодо відвідування:   

       – за наявності об’єктивних причин (напр.: хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу.  

          Політика щодо академічної доброчесності:   

        – списування під час контрольних робіт і складання заліку та інших 

контрольних форм перевірки заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів);   

        – мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час підготовки 

практичних завдань в процесі заняття.  

         Умови допуску до підсумкового контролю:  

       – відвідування (або відпрацювання) усіх занять;   

       – наявність конспекту лекції чи самопідготовки;  

       – активна участь у практичних заняттях (відповіді на запитання, 

доповнення);  
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       – вчасне виконання домашніх завдань з самостійної роботи;   

       – складання підсумкових завдань за змістовним модулем.  

        Умови 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 із дозволу відділу аспірантури за 

наявності поважних причин (напр.: участь у змаганнях, конференціях тощо) і 

оцінюється без зниження оцінки.  

 

Оцінювання 

 

       Модульно-рейтингова система оцінки знань передбачає 100 бальну шкалу, 

тобто 100 балів – це максимальна кількість балів, які студент може отримати за 

академічну успішність в процесі вивчення предмету за вищевказаний об’єм 

кредиту.  Оцінка знань студента за семестр враховує оцінки, отримані за всі 

види проведених занять, за поточне і модульне тестування (наприклад, за 

виконання практичних, лабораторних занять, і так далі) з урахуванням вагових 

коефіцієнтів. Опитування (відповідь чи доповнення) – 0-5 балів.  

 
 

Види 

роботи 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Усне 

опитування 

Тема 

(Т) 1 

5 б 

Т 2 

5 б 

Т 3 

5 б 

Т 4 

5 б 

Т 5 

5 б 

Т 6 

5 б 

Т 7 

5 б 

Т 8 

5 б 

Т 9 

5 б 

Т 10 

5 б 

Т 11 

5 б 

Т 12 

5 б 

Написання 

модуля 

10 балів 10 балів 20 балів 

Сума балів Зараховано – 61 – 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 
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складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

Рекомендована література 

Основна: 
 

1. Агаджанян Н. А. Адаптация и резерви организма. М. : Физкультура и спорт, 

1983. 127 с. 

2. Антонова О. І. Реабілітаційні технології. Кременчук: Видавничий відділ 

КрНУ, 2015. – 170 с. 

3. Лечебная физическая культура: Справочник / под ред. В. А. Епифанова. 2-е 

изд. перераб. и доп.  М.: Медицина, 2001. 592 с. 

4. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство 

для врачей / под ред. А. Ф. Каптелина, И. П. Лебедевой. М.: Медицина, 1995.   

400 с.  

5. Ликов О.О., Середенко Л.П., Добровольська Н. О. Лікувальна фізкультура 

при внутрішніх хворобах: Практикум. Донецьк: Дон. держ. мед. ун-т, 2002.     

163 с. 

7. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями 

нервової системи: навчальний посібник. Київ: Олімпійська література, 2006. 

196 с. 

8. Медицинская реабилитация в артролоргии / В. Н. Сокрут, В. Н. Козаков,      

О. В. Синяченко и др. Донецк: ООО «Лебедь», 2000. 377 с. 

9. Мухін В. М. Фізична реабілітація. Видання друге, перероблене та доповнене.  

Київ: Олімпійська література, 2005. 248 с. 

10. Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної культури і масажу / 

за ред. В. В. Клапчука, О. С. Полянської та ін. Чернівці: Прут, 2006. 208 с. 

11. Реабилитация кардиологических больных  / под ред. К. В. Лядова, В.Н. 

Преображенского и др. М.: ГЭОТАР-Медио, 2005. 288 с. 

12. Шевцов А. Г., Хворова Г. М. Сучасні міждисциплінарні підходи до етапної 

комплексної реабілітації дітей із церебральним паралічем. Наук. часопис нац. 

пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова (серія 19 «Корекційна педагогіка та 

спеціальна психологія»). 2013. № 23. С. 281–285. 

13. Ячнюк І. О., Воробйов О. О., Романів Л. В., Ячнюк Ю. Б. Відновлювальні 

засоби працездатності у фізичній культурі і спорті : підручник. Чернівці : 

Книги–XXI, 2009. 432 с. 

 

Допоміжна: 

 

14. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навч. посіб.  Львів : ЛДУФК, 

2013. 184 с.   
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15. Вовканич А. С., Романчак А. Лікувальна фізична культура при 

захворюваннях дихальної системи. Молода спортивна наука України : зб. наук. 

праць з галузі фізичної культури та спорту. Львів, 2006. Вип. 10, т. 4, кн. 2.       

С. 31–35.  

16. Крук Б. Р. Методи обстеження осіб з хребетно-спинномозковою травмою в 

післяопераційний періоди. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з 

особливими потребами : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2003.       

С. 301–302.  

17. Коритко З. І. Фізіологічна характеристика станів організму.  Львів, 2019.     

19 с.  

18.  Свістельник  І. О. Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів 

дихання : анот. бібліогр. покажч. Львів, 2015. 27 с.  

19. Свістельник  І. О. Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів 

травлення : анот. бібліогр. покажч. Львів, 2015. 15 с.  

20. Свістельник  І. О. Лікувальна фізична культура при захворюваннях серцево-

судинної системи : анот. бібліогр. покажч. Львів, 2015. 27 с. 

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

 

       Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. Для інтеграції студентів із 

обмеженими можливостями в освітній процес Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського створена система дистанційного 

навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних 

технологій. Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна 

знайти за посиланням: http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodichne-zabezpechennya  


