
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів/годин 4 кредити/120 годин 4 кредити/120 годин 

Усього годин аудиторної роботи 48 16 

в т.ч.:   

•  лекційні заняття, год. 24 10 

•  практичні заняття, год. 24 6 

• лабораторні заняття, год.   

• семінарські заняття, год. -  

Усього годин самостійної роботи 72 104 

Вид контролю Іспит Іспит 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: для 

денної форми здобуття освіти – 40 % 

 

 

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни — є вивчення здобуття навиків з основ фізичної реабілітації 

та застосування їх на практиці 

Вивчення освітньої компоненти «Фізична реабілітація» ґрунтується на таких 

засвоєних освітніх компонентах: «Анатомія людини з основами динамічної морфології», 

«Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання», «Патологічна фізіологія», 

«Терапевтичні вправи» та ін. 

Здобуті знання з «Фізична реабілітація» є основою для вивчення наступних освітніх 

компонент: «Долікарська медична допомога та спортивна медицина», «Теорія та методика 

адаптивної фізичної культури» та ін. 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК, СК(ФК)) 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів вищої освіти 

необхідних компетентностей: 

− загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 12.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

ФК 3.Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп 



населення.  

ФК 4. Здатність визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та форми адаптивного 

спорту для осіб, що їх потребують. 

 ФК 5. Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, 

раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя. 

 

2.3.Програмні результати навчання (Р). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати 

такі результати навчання: 

ПРН 5. Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, 

аналізувати й застосовувати досвід колег.  

ПРН 9. Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров'я шляхом 

використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, 

проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення.  

ПРН 11. Обґрунтовувати вибір заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та адаптивного 

спорту.  

ПРН 21. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати 

 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисциплін 
 

 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма навчання (ДФЗО) заочна форма навчання 

(ЗФЗО) 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Загальні  

питання фізичної 

реабілітації. 

Лікувальна фізична 

культура 

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 2 Фізична 

реабілітація при 

захворюваннях 

внутрішніх органів 

42 10 10   22 31 5 2   24 

Тема 3. Фізична 

реабілітація при 

хірургічних 

захворюваннях 

12 2 2   8 20 1 1   18 

Тема 4. Фізична 

реабілітація при 

захворюваннях 

опорно-рухового 

апарату 

20 4 4   12 20 1 1   18 



Тема 5. Фізична 

реабілітація при 

неврологічних 

захворюваннях 

16 4 4   8 20 1 1   18 

Тема 6. Особливості 

реабілітації у спорті 

16 2 2   12 20 1 1   18 

Усього годин 120 24 24   72 120 10 6   104 



3.2. Лекційні заняття 

№ з/п Назви тем та їх короткий зміст 

Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО  

1 Тема 1.  Загальні  питання реабілітації. Лікувальна фізична 

культура 
2 

      

  

2 
2 

Тема 2. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів  

Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи: 

Недостатність кровообігу. Гіпертонічна і гіпотонічна хвороба.  

Механізми дії фізичних вправ, масажу та інших засобів  фізичної 

реабілітації. Фізична реабілітація, особливості методики ФР. 

2 1 

3 
Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи. Дихальна 

недостатність, бронхіти, бронхіальна астма, ХОЗЛ,  пневмонії, плеврити. 

Механізми дії фізичних вправ, масажу та інших засобів  фізичної 

реабілітації. Фізична реабілітація, особливості методики ФР. 

2 1 

4 Фізична реабілітація при захворювання органів травлення. 

Гастрит, виразкова хвороба шлунку  і 12-ти палої кишки. Коліт. 

Хронічний холецистит і жовчекам’яна хвороба. Опущення 

органів черевної порожнини. Етіологія, патогенез, симптоми, 

перебіг захворювання. Механізми дії фізичних вправ, масажу та 

інших засобів  фізичної реабілітації. Фізична реабілітація, 

особливості методики ФР. 

4 2 

5 Фізична реабілітація при порушення обміну речовин. Ожиріння. 

Цукровий діабет. Подагра. Етіологія, патогенез, симптоми, 

перебіг захворювання. Механізми дії фізичних вправ, масажу та 

інших засобів  фізичної реабілітації. 

2 1 

6 Тема 3. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях. 

Захворювання і травми органів грудної і черевної порожнини і 

тазу, які потребують оперативного втручання. 

Передопераційний і післяопераційний періоди. Механізми 

лікувальної дії фізичних вправ та інших засобів фізичної 

реабілітації. Методика ФР під час підготовки до операції, після 

та у післялікарняному періоді реабілітації 

2 1 

7 Тема 4. Фізична реабілітація при травмах та захворюваннях опорно-

рухового апарату. Переломи, забої, артрити, артрози первинні і 

вторинні. Порушення постави. Вади стопи .Обгрунтування 

застосуваня фізичних вправ і засобів фізичної реабілітації.  

Фізична реабілітація, особливості методики ФР. 

4 1 

8 Тема 5. Фізична реабілітація при неврологічних захворюваннях. 

Захворювання і травми ЦНС. Захворювання і травми 

переферичної нервової системи. Обгрунтування застосуваня 

фізичних вправ і засобів фізичної реабілітації. Фізична 

реабілітація, особливості методики ФР. 

4 1 



9 Тема 6. Особливості реабілітації у спорті.  
Захворювання суглобів у спортсменів. Залежність локалізації 

патологічного вогнища від виду спорту. 

Фізична реабілітація і її особливості. Спортивний прогноз при 

захворюваннях суглобів у спортсменів. Профілактика. 

2 1 

Усього годин 
24 10 

 

3.3. Теми практичних занять 

 
 

№ з/п Назви тем та їх короткий зміст Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1.  Тема 1.  Загальні  питання реабілітації. Лікувальна фізична 

культура 2 
 

2.  Тема 2. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів  2 0,5 

3.  Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи.  2 0,5 

4.  Фізична реабілітація при захворювання органів травлення.  4 1 

5.  Фізична реабілітація при порушення обміну речовин.  2 0,5 

6.  Тема 3. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях. 2 0,5 

7.  Тема 4. Фізична реабілітація при травмах та захворюваннях 

опорно-рухового апарату.  
4 

1 

8.  Тема 5. Фізична реабілітація при неврологічних 

захворюваннях 
4 

1 

9.  Тема 6. Особливості реабілітації у спорті.  2 1 

10.  Усього годин 24 6 
 

 

3.4. Самостійна робота 

 
№ з/п Назви тем та їх короткий зміст Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1.  Міжнародна класифікація функціонування та обмежень 

життєдіяльності та здоров’я (МКФ) 4 
8 

2.  Функціональні проби та функціональні обстеження 4 8 

3.  Особливості фізичної реабілітації після оперативних втручань 

з приводу захворювань серцево-судинної системи. 

4 8 

4.  Методи оцінки функцій суглобів та хребта. 4 8 

5.  Фізична реабілітація при забоях і травмах м’яких тканин 4 8 

6.  Фізична реабілітація при захворюваннях нирок та 

сечовидільних шляхів 

4 8 

7.  Фізична реабілітація при міозитах 4 8 

8.  Особливості реабілітації спортсменів з травмами та 

захворюваннями хребта 

4 8 

9.  Особливості фізичної реабілітації спортсменів-

паралімпійців 

4 8 

10.  Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 36 32 

 Усього годин 72 104 

 
    

4. Індивідуальні завдання 



Для покращення поточного контролю студентам пропонуються на вибір теми творчих робіт:  

1. Підготувати презентації по моторному розвитку дитини. 

2. Підготувати презентації за даними науково-доказових баз щодо різних методик 

обстеження та  втручання дитини з захворюваннями та травмами. 

 

5. Методи навчання 

Вивчення предмету проводиться за допомогою наступних методів: 

– викладання лекційного матеріалу; 

– використання  навчального  наглядного  обладнання  (таблиць,  стендів, муляжів 

тощо); 

– використання презентацій, відеофільмів; 

– розв’язування тестів, ситуаційних задач; 

– проведення практичних досліджень та оцінка їх результатів; 

– науково-дослідна робота; 

– самостійна робота студентів. 

Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

• лекції; 

• практичні заняття; 

• самостійна поза аудиторна робота студентів (СРС). 

 

6. Методи контролю 
Згідно з вимогами Положення про порядок та критерії оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти у ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького (2022) система оцінювання знань студентів 

передбачає два види контролю – поточний та підсумковий.  

 

Контроль засвоєння матеріалу включає поточний контроль (контрольні роботи та усне опитування  

за накопичувальною системою за семестр 50 балів; іспит — 50 балів. Сумарна оцінка за семестр 

виставляється за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест 

(екзамен) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
50 100 

5 9 10 9 9 8 

 

Поточний контроль та оцінювання знань студентів з тем самостійної роботи здійснюється під 

час проведення тестового контролю на відповідному аудиторному занятті.  

Підсумковий контроль засвоєння та оцінювання знань студентів проводиться після закінчення 

вивчення ними програми навчальної дисципліни шляхом здачі іспиту. 

До цього виду контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені 

навчальною програмою.  

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

Успішність студента оцінюється за 100–бальною шкалою під час проведення 

поточного та підсумкового контролю знань, яким є іспит. 

https://lvet.edu.ua/images/step/2022/07/08/Kryterii%20rezyltativ%20navchany.pdf
https://lvet.edu.ua/images/step/2022/07/08/Kryterii%20rezyltativ%20navchany.pdf


Поточний контроль проводиться протягом семестру шляхом усного опитування, 

тестового і письмового контролю, перевіркою виконання тем самостійної роботи тощо. 

Максимальна кількість балів за засвоєння розділів дисципліни протягом семестру 

становить 50: 
Розділ 1 

10 балів  - підсумкове контрольне опитування 

Розділ  2 

20 балів  - аналіз публікації з бази доказової медицини за темою дисципліни та доповідь з 

презентацією за даним аналізом 

10 балів - теоретичне підсумкове контрольне опитування 

10 балів - практичне підсумкове контрольне опитування 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

- 5 – «відмінно» – студент виявляє особливі здібності, має високий показник знань 

матеріалу дисципліни, правильно використовує набуті знання для побудови відповідей, 

володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку. 

- 4 – «добре» – студент правильно і глибоко розуміє питання дисципліни, вміє 

проявити знання, зіставляти, узагальнювати систематизувати інформацію, має власний 

підхід до розкриття поставленого питання. 

- 3 – «задовільно» – студент висвітлює незначну частину теоретичного матеріалу 

дисципліни, не повністю виявляє знання і розуміння основних положень, основну частину 

відповідей відтворює на репродуктивному рівні. 

- 2 – «незадовільно» – студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, 

елементарного поняття, відповіді невірні, що демонструють нерозуміння суті питань 

дисципліни. 
Поточний контроль може проводитись у формі усного опитування, письмового експрес-

контролю (наприклад, на лекціях), комп'ютерного тестування, виступів студентів при обговоренні 

питань на семінарських заняттях, розв’язуванні ситуаційних задач тощо. 

Вираховування підсумкової оцінки та переведення її в бали можна зробити з допомогою таблиці 

1. Кожній сумі балів відповідає оцінка за національною шкалою та шкалою ЄКТС. 

 

 

Таблиця 1.  

Шкала оцінювання успішності студентів 

За 100-

бальною 

шкалою 

За національною шкалою За шкалою ЄCTS 

Екзамен, 

диференційований залік 

Залік 

90 – 100 Відмінно Зараховано A 

82 – 89 Добре B 

74 – 81 C 

64 – 73 Задовільно D 



60 – 63 E 

35 – 59 Незадовільно (незараховано) з можливістю повторного 

складання 

FX 

0 – 34 Незадовільно (незараховано) з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

F 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

1. Підручники та навчальні посібники; 

2. Конспект лекцій з дисципліни; 

3. Мультимедійні презентації для проведення лекцій; 

4. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях; 

5. Тестові контрольні питання для поточного контролю знань; 

6. Навчальні таблиці і схеми 
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10. Інформаційні ресурси 

Нормативною базою вивчення вказаної освітньої компоненти є 

навчальна програма, навчальний план та робоча програма дисципліни. 

Джерелами інформаційних ресурсів вивчення дисципліни є: 
- Інтернет-зв’язок; 

- Бібліотеки: 

1. Бібліотека ЛНУВМ та БТ: м. Львів, вул. Пекарська, 50 

2. Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України: вул. Стефаника, 2; 
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4. Наукова бібліотека ЛНУ ім. Франка, метод. відділ: вул. Драгоманова, 17; тел. 

296- 

42-41 
5. Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки: вул. Мулярська, 2а; тел.72-05-81 
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