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Критерій, пункт/підпункт силабусу Пояснення 

Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Освітня програма Фізична терапія, ерготерапія 

Спеціальність Фізична терапія, ерготерапія 

Рік навчання, семестр 1-й рік – 2-й семестр; 2-й рік – 3-й семестр 

Кількість кредитів 5,0 кредитів ЄКТС 

Лекції 20 (2 семестр) 

Лабораторні 40 (2 семестр – 20 год.; 3 семестр – 20 год.) 

Самостійна робота 90 (2 семестр – 50 год.; 3 семестр – 40 год.) 

Курсова робота так 

Форма навчання Денна                               

Форма підсумкового контролю Екзамен  

Мова викладання Українська 

Інформація про викладача 

 

Нестерчук Наталія Євгенівна 

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри 

здоров’я людини і фізичної реабілітації 

 

Сидорук Інна Олександрівна 

Старший викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації   

Профайл лектора http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Нестерчук_Наталія_Євгенівна 

Профайл асистента http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Сидорук_Інна_Олександрівна 

Канали комунікації n.e.nesterchuk@nuwm.edu.ua 

Інформація про дисципліну 

Анотація  навчальної 

дисципліни, у т.ч. 

мета та цілі 

Вивчення дисципліни ”Загальна патологія” включає наступну базу знань – 

нозологія або загальне вчення про хворобу – дає уяву про патологічні процеси 

як такі, їх причини і перебіг, допомагає визначити, чому виникла хвороба і який 

механізм її розвитку. Вона включає в себе загальну нозологію (вчення про суть 

хвороби), яка формує основні поняття і категорії патології, створює 

класифікацію і номенклатуру хвороб, вивчає соціальні аспекти патології; 

загальну етіологію – вчення про причини і умови виникнення хвороби; 

загальний патогенез – вчення про механізми стійкості, загальні механізми 

розвитку хвороби, механізми видужання і помирання і про принципи 

патогенетичної профілактики і медицини; також в цій частині розглядають 

вчення про реактивність, резистентність, конституцію і спадковість. 

Посилання щодо 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3361 

Компетентності ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Клімов_Сергій_Васильович
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Сидорук_Інна_Олександрівна


діяльності.  

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 07. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 09. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

СК 02. Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток 

людського організму та його рухові функції.  

СК 03. Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати 

для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії.  

СК 04. Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні 

аспекти у практиці фізичної терапії, ерготерапії.  

СК 06. Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії 

та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, 

документувати їх результати.  

СК 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 

обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної 

терапії та ерготерапії. 

СК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або 

ерготерапії.  

СК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або 

ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

СК 12. Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення 

невідкладних станів.  
Програмні результати 

навчання 

ПРН 3. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію 

з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, 

необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних 

рішень.  

ПРН 4. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, 

педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії.  

ПРН 6. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, 

трактувати отриману інформацію. 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

Взаємодія з людьми, вміння відчувати настрій співрозмовника, вміння 

працювати в команді, здатність до навчання, здатність логічно обґрунтовувати 

позицію, знаходити вихід із складних ситуацій, комунікаційні якості, навички 

ведення перемовин, навички усного спілкування, працелюбність, саморозвиток, 

творчі здібності (креативність). 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій: 2 семестр – 20 год Лабораторних : 

2 семестр – 20 год; 

3 семестр – 20 год 

Самостійна робота: 

2 семестр– 50 год 

3 семестр– 40 год 

Результати навчання – ПРН – 3 

Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; аналізувати 

вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання професійних завдань та 

прийняття професійних рішень. 

Види навчальної роботи 

студента (що студенти 

повинні виконати) 

Опанувати навиками знаходити інформацію з різних джерел. 

Аналізувати отриману інформацію та вміти застосовувати її під час 

прийняття професійних рішень.    

Методи та технології навчання Методи: демонстрація, творчий метод, проблемно-пошуковий метод, 



навчальна дискусія/дебати, мозковий штурм, аналіз ситуації. 

Технології:  

Імітаційні (рольові та ділові ігри). 

Неімітаційні (розгляд проблемних питань, демонстрація відео). 

Робота в малих групах (команді). 

Проектна технологія. 

Аналіз конкретних ситуацій (case study). 

Засоби навчання Мультимедіа-, відео- і звуковідтворююча, проекційна апаратура, 

комп’ютерні системи та мережі, бібліотечні фонди. 

Результати навчання – ПРН – 4 

Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних 

аспектів фізичної терапії та ерготерапії. 

Види навчальної роботи 

студента (що студенти 

повинні виконати) 

Вивчити етіологію, патогенез, клініку та профілактику 

розповсюджених захворювань та вміти застосовувати ці  знання у 

професійній діяльності. 

 

Методи та технології навчання Методи: демонстрація, творчий метод, проблемно-пошуковий метод, 

навчальна дискусія/дебати, мозковий штурм, аналіз ситуації. 

Технології:  

Імітаційні (рольові та ділові ігри). 

Неімітаційні (розгляд проблемних питань, демонстрація відео). 

Робота в малих групах (команді). 

Проектна технологія. 

Аналіз конкретних ситуацій (case study). 

Засоби навчання Мультимедіа-, відео- і звуковідтворююча, проекційна апаратура, 

комп’ютерні системи та мережі, бібліотечні фонди. 

Результати навчання – ПРН – 6 

Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених 

функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію. 

Види навчальної роботи 

студента (що студенти 

повинні виконати) 

1. Опанувати вміннями трактувати отриману інформацію та помічати 

характерні симптоми різних розповсюджених захворювань. 

Методи та технології навчання Методи: демонстрація, творчий метод, проблемно-пошуковий метод, 

навчальна дискусія/дебати, мозковий штурм, аналіз ситуації. 

Технології:  

Імітаційні (рольові та ділові ігри). 

Неімітаційні (розгляд проблемних питань, демонстрація відео). 

Робота в малих групах (команді). 

Проектна технологія. 

Аналіз конкретних ситуацій (case study). 

Засоби навчання Мультимедіа-, відео- і звуковідтворююча, проекційна апаратура, 

комп’ютерні системи та мережі, бібліотечні фонди. 

 

За поточну (практичну)  складову оцінювання   

60 балів  

 

За модульний контроль знань 

Модуль 1 – 20 балів  

Модуль 2 - 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову 

оцінювання, балів  

60  

 Усього за модульні (теоретичний) контроль 

знань: модуль 1, модуль  2, бали 

 40  

 Усього за дисципліну  100 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

2 семестр 

Змістовий модуль 1. Загальні поняття та хвороби дихальної системи 

1. Поняття про хворобу. Основні періоди (стадії) розвитку хвороби. Наука про хвороби. Періоди 



перебігу хвороби. Прогноз. Здоров’я. 

2. Зовнішні причини виникнення хвороби. Етіологія. Причини виникнення хвороб. Патогенез. 

Внутрішні причини виникнення хвороби. Поняття про реактивність організму. Імунітет. Алергія. 

3. Гострий та хронічний  бронхіти. Етіологія гострого бронхіту. Симптоми і перебіг гострого 

бронхіту. Лікування і догляд. Профілактика 

Етіологія хронічного бронхіту Симптоматологія хронічного бронхіту. Лікування і профілактика 

хронічного бронхіту 

4. Бронхіальна астма. Етіологія і патогенез хвороби. Симптоми і перебіг хвороби. Лікування і 

догляд. Профілактика. 

5. Крупозна пневмонія. Вогнищева пневмонія. Етіологія і патогенез хвороби. Симптоми і перебіг 

хвороби. Лікування і догляд. Профілактика.  

Змістовий модуль 2. Розповсюджені захворювання. 

1. Ревматизм. Етіологія і патогенез хвороби. Симптоми і перебіг хвороби. Лікування і догляд. 

Профілактика. 

2. Гіпертонічна хвороба. Атеросклероз. Етіологія і патогенез хвороби. Симптоми і перебіг хвороби. 

Лікування і догляд. Профілактика. 

3.  Гострий і хронічний гастрит. Етіологія і патогенез хвороби. Симптоми і перебіг хвороби. 

Лікування і догляд. Профілактика.  

4. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки. Етіологія і патогенез хвороби. Симптоми 

і перебіг хвороби. Лікування і догляд. Профілактика. 

5. Цукровий діабет. Ожиріння. Етіологія і патогенез хвороби. Симптоми і перебіг хвороби. 

Лікування і догляд. Профілактика.  

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Семестр 2   

1. Поняття про хворобу. Основні періоди (стадії) розвитку хвороби (4 год) 

2. Зовнішні причини виникнення хвороби (2 год)    

3. Внутрішні причини виникнення хвороби  (2 год)    

4. Гострий та хронічний  бронхіти (6 год)      

5. Бронхіальна астма (2 год)        

6. Крупозна пневмонія  (2 год)       

7. Вогнищева пневмонія (2 год)               

Семестр 3              

1. Ревматизм (4 год)                  

2. Гіпертонічна хвороба (4 год)       

3. Атеросклероз (4 год)        

4. Гострий і хронічний гастрит  (2 год)      

5. Виразкова хвороба шлунку і  дванадцятипалої кишки   (2 год) 

6.  Цукровий діабет (2 год)        

7. Ожиріння (2 год)    

Методи оцінювання та структура 

оцінки 

Знання, вміння та навички, набуті під час занять, 

оцінюватимуться на лабораторних заняттях та колоквіумі по 

всьому матеріалу.  

 За аудиторні заняття отримують від 0 до 60 балів.  

Модульний контроль проходитиме у формі тестування: 

20 балів – модуль 1; 

20 балів – модуль 2. 

Дисципліна закінчується екзаменом, тому результати складання 

модульних контролів можуть зараховуватись як підсумковий 

контроль   

Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

студентів, можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Курсова робота оцінюється від 0 до 100 балів.  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


Оцінка складається з оцінок відповідності наступним критеріям: 

1) відповідність змісту обраній темі; 2) наявність чітко 

сформульованої проблеми; 3) адекватність формулювання 

об’єкта, предмета, мети та завдань дослідження; 4) визначення 

ступеню розробленості проблеми дослідження; 5) наявність 

посилань на використану літературу та відповідність 

оформлення роботи стандарту; 6) відповідність висновків меті 

та завданням дослідження. 

Місце навчальної дисципліни в 

освітній траєкторії здобувача вищої 

освіти 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 

ґрунтовних знань із суміжних курсів – анатомія людини, 

фізіологія людини. 

Поєднання навчання та досліджень Діючий студентський науковий гурток "Фізична терапія, 

ерготерапія: обстеження, складання та впровадження програм 

фізичної терапії, ерготерапії".  
Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а 
також можуть бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу. 

Інформаційні ресурси Базова література 

1 Артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева 

недостатність : діагностика, клініка, лікування : навч. посіб. / Ю. 

М. Мостовой [та ін.] ; Вінниця. ВНМУ ім. М.І. Пирогова. - 

Вінниця :ДКФ, 2012. - 240 с. 

2 Внутрішня медицина: підруч. / М. С. Расіна. - Вінниця: Нова 

Книга, 2015. - 328 с. 

3 Внутрішня медицина: підручник. – Ч. 1 Пульмонологія. 

Гематологія / Під редакцією професора М. А. Станіславчук. – 

ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – 332 с. 

4 Діагностичні, лікувальні та профілактичні алгоритми з 

внутрішньої медицини : навч.- метод. посіб. / [В. І. Денесюк та 

ін.] ; за ред. проф. В. І. Денесюка ; Вінниц. нац. мед.ун-т ім. М. І. 

Пирогова, Каф. внутр. медицини № 3. - Київ : Центр ДЗК, 2015. - 

151 с. 

5 Інфекційні хвороби: Підручник / Нікітін Є.В., Андрейчин 

М.А., Сервецький К.Л., Качор В.О., Головченко А.М., Усиченко 

Є.М.; За ред.: Є.В. Нікітіна, М.А. Андрейчина. – Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2014. 364 с. 

6 Сучасна практика гастроентерологічній та пульмонологічній 

клініках : Навчальний посібник / О. І. Федів, О. С. Хухліна, Н. 

М. Паліброда [та ін.]. –Чернівці: БДМУ, 2012.– 276 с. 

 

Допоміжна література 

1 Атлас інфекційних хвороб Андрейчин М.А., Копча В.С., 

Крамарєв С.О. та ін. / за ред. Андречина М.А. Тернопіль: 

ТДМУ, 2010. - 248 с. 

2 Внутрішня медицина: підручник. – Ч. 1 Пульмонологія. 

Гематологія / Під редакцією професора М. А. Станіславчук. – 

ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – 332 с. 

3 Грейда Б. П.Патологічна анатомія і фізіологія при хворобах 

органів та систем : [навч. посіб.] / Б. П. Грейда, А. М. 

Войнаровський, Ю. М. Валецький. – Луцьк : Волинська обласна 

друкарня, 2004. – 328 с. 

4 Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина: 

Підручник для студентів вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів 

акрид./ В.І. Денисюк, О.В. Денисюк. – Вінниця: ДП «Державна 

картографічна фабрика», 2011. – 928 с. 

Правила та вимоги (політика) 



Дедлайни та перескладання Перездача відбувається шляхом відпрацювання лабораторних 

занять з іншою підгрупою студентів. Можливе отримання 

додаткових балів за волонтерську роботу у реабілітаційному 

центрі кафедри. 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни 
чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 
 

Правила академічної доброчесності Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають бути 
чесними у своїх стосунках, що застосовується і поширюється на 
поведінку та дії, пов'язані з навчальною роботою. Студенти 
мають самостійно виконувати та подавати на оцінювання лише 
результати власних зусиль та оригінальної праці. Студенти, які 
порушують «Кодекс честі університету», не отримають бали за 
це завдання, а в разі грубих порушень, курс не буде їм 
зараховано, студенти будуть направлені на повторне вивчення. 
При здачі індивідуальних навчально-дослідницьких робіт може 
проводитись перевірка на плагіат.  
В цілому студенти та викладачі мають дотримуватись (лінки): 

 Кодекс честі студентів:  http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 

 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників НУВГП: http://ep3.nuwm.edu.ua/4916/ 

 Положення про виявлення та запобігання академічного 

плагіату в НУВГП: http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-

dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування Студент зобов’язаний брати участь у всіх заняттях. 

Відпрацювати пропущені заняття можна при проведенні занять з 

іншою групою за тією ж темою або під час консультацій  з 

предмету. 

Заняття онлайн можуть проводитися за допомогою Google   Meet 

за кодом.  

Студент має право оформити індивідуальний графік навчання 

згідно відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

   Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 

телефони та ноутбуки за дозволом викладача. 

Неформальна та інформальна освіта Студенти мають право на перезарахування результатів 

навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті згідно 

відповідного положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, 

Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати 

матеріал для перезарахування результатів навчання. При цьому 

важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок 

з очікуваними навчальними результатами даної 

дисципліни/освітньої програми та перевірялись в підсумковому 

оцінюванні. 

Правила отримання зворотної 

інформації про дисципліну 

Після проведення перших занять студентам буде запропоновано 

відповісти на ряд запитань щодо врахування їх побажань в 

поточному курсі.  

Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita


опитування стосовно якості викладання та навчання викладачем 

даного курсу та стосовно якості освітнього процесу в НУВГП. 

За результатами анкетування студентів викладачі можуть 

покращити якість навчання та викладання за даною та іншими 

дисциплінами. 

Результати опитування студентам надсилають обов’язково. 

Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування 

здобувачів минулих років та семестрів завантажені на сторінці 

«ЯКІСТЬ ОСВІТИ»: 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення За ініціативою викладача зміст даного курсу може 

оновлюватися. 

Навчання осіб з інвалідністю Можливість ознайомлення з лекційним матеріалом дистанційно. 

Студент зобов’язаний бути присутнім на лабораторних заняттях 

або відпрацювати з іншою підгрупою студентів. Надається 

волонтерська підтримка.    

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-

biblioteki 

Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-

dopomohu-avtoram 

База періодичних видань: 

https://www.scimagoir.com/ 

Електронний каталог: 

http://nuwm.edu.ua/MySql/ 

Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-

mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

Лектор          Н.Є. Нестерчук 

доктор наук, професор, завідувач 
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