
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
1. Шифр. ВППу 12 

2. Назва. Реабілітаційне та ортопедичне обладнання.  

3. Тип.Вибіркова.  

4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський), 
5. Рікнавчання, коли пропонується дисципліна:за скороченим терміном навчання – 2;3.  

6. Семестр,коли вивчається дисципліна:за скороченим терміном навчання – 3; 6. 

7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Нагорна О.Б., к.  фіз..вих, доц. 

9. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
вміти застосовувати ортопедичне та реабілітаційне обладнання, технічні засоби 

переміщення у процесі фізичної реабілітації хворих з наслідками захворювання органів 

чуття, опорно-рухового апарату,наслідків травматологічних, ортопедичних, неврологічних 

захворювань. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, лабораторна робота, самостійна 

робота, практична підготовка, контрольні заходи. 

11. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.«Анатомія», «Фізіологія», «Основи 

фізичної реабілітації» та дисципліни, що безпосередньо формують компетенції фахівця 

відповідного напряму підготовки. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Фізична реабілітація в неврології», «Фізична реабілітація в травмотології». 
12. Зміст курсу: (перелік теми):Види реабілітаційного та ортопедичного обладнання. 

Вимоги до безбар’єрного простору для осіб з обмеженими можливостями. Реабілітаційне 

та ортопедичне обладнання, що використовується при порушеннях та захворюваннях 

нервової системи. Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що використовується при 

ДЦП. Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що використовується при інсультах. 

Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що використовується при ампутаціях кінцівок. 

Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що використовується при травмах ОРА. 

Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що використовується при порушеннях та 

захворюваннях зорового аналізатора. Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що 

використовується при порушеннях та захворюваннях слухового аналізатора. 

13. Рекомендованілітературніджерела:  
1. Верхало Ю. Н. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и рекреации 

инвалидов.  / Ю. Н. Верхало – М.: Советский спорт, 2004. – 536с. 

2. Синьова Є. ГІ. Тифлопсихологія: підручник / Є. П. Синьова. K.: Знання, 2008. 365 c. 

3. ek.kubg.edu.ua/.../cgiirbis_64.exe?. 

4. www.reabilito.ru 

5. www.invalid-detstva.ru 

6. gisap.eu/ru/node/883 

7. www.tiroel.in.ua/component/.../cid,105/ 

14. Запланована навчальна діяльність та методи навчання.20 год. лекцій, 20год. 

лабораторних робіт, 68 год. самостійної роботи. Разом – 108 год. Методи: інтерактивні 

лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Методи і критерії оцінювання:Критерії оцінювання здійснюються за шкалою ЄКТС. – 

поточний контроль (тестування, опитування); – модульний контроль (тестування); – 

підсумковий контроль – залік.  

16. Мова навчання.Українська. 

 

 

Завідувач Кафедри здоров’я людини 

і фізичної реабілітації        проф. Григус І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  
1. Thecode: WPP 12 

2. Title:Rehabilitationandorthopedicequipment. 

3. Type:Selective 

4. Levelofhighereducation: I (Bachelor'sdegree), 

5. Yearofstudy, whenthedisciplineisoffered:for a shortertermofstudy - 2; 3. 

6. Semesterwhenstudyingdiscipline:forshortertermsofstudy - 3; 6. 

7. Numberof ECTS credits: 3 

8. Nameoflecturer, degree, position:Nagorna O. B., K. Phys. V., Assoc. 

9.Learningoutcomes. Afterstudyingthediscipline, thestudentmustbeableto: 
tobeabletouseorthopedicandrehabilitationequipment, 

technicalmeansofmovementintheprocessofphysicalrehabilitationofpatientswiththeconsequencesofth

ediseaseofthesensoryorgans, musculoskeletalsystem, theconsequencesoftraumatic, orthopedic, 

neurologicaldiseases. 

10. Formsoftheorganizationofclasses:training, laboratorywork, independentwork, 

practicaltraining, controlmeasures. 

11. Compulsorypreviouseducationaldisciplines: "Anatomy", "Physiology", "Fundamentals 

ofphysicalrehabilitation" anddisciplinethatdirectlyformthecompetenceof a 

specialistinthefieldoftraining. 

Disciplinesstudiedinconjunctionwiththeindicateddiscipline (ifnecessary): 

"Physicalrehabilitationinneurology", "Physicalrehabilitationintraumatology". 

12. Coursecontents: (listoftopics): Typesofrehabilitationandorthopedicequipment. Requirementsfor 

barrier-free spaceforpeoplewithdisabilities. 

Rehabilitationandorthopedicequipmentusedindisordersanddiseasesofthenervoussystem. 

Rehabilitationandorthopedicequipmentusedincerebralpalsy. 

Rehabilitationandorthopedicequipmentusedinstroke. 

Rehabilitationandorthopedicequipmentusedforamputationofthelimbs. 

Rehabilitationandorthopedicequipmentusedin ORA injuries. 

Rehabilitationandorthopedicequipmentusedindisordersanddiseasesofthevisualanalyzer. 

Rehabilitationandorthopedicequipmentusedindisordersanddiseasesoftheauditoryanalyzer. 

13. RecommendedLiterarySources: 
1. Yu.N. Uphalo, Trainingapparatusanddevicesfortherestorationofhealthandrecreationofthedisabled. 

/ Yu. N. Verkhalo - Moscow: SovietSport, 2004. 536s. 

2. Sinyova Y. GI. Tiflopsychology: textbook / Y. P. Sinyova. K .: Knowledge, 2008. 365 c. 

14. Plannedacademicactivitiesandteachingmethods: 20 yearslectures, 20 hours. laboratoryworks, 

68 hours. independentwork. Together - 108 years. Methods: interactivelectures, 

elementsofproblemlecture, individualtasks, introductionofbusinessandrolegames, 

individualandgroupresearchtasks, useofmultimediatools. 
15. Methodsandcriteriaforevaluation:Evaluationcriteriaareperformedonthe ECTS scale. - 

currentcontrol (testing, survey); - modularcontrol (testing); - finalcontrol - credit. 

16. Languageoftraining. Ukrainian. 
 

 

HeadoftheDepartmentofHumanHealth 

And PhysicalRehab                                                                               Prof. Grigus I.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


