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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ  

Анотація освітньої 

компоненти, 

в т.ч. мета та цілі 

Програма навчальної дисципліни «Сучасні технології 

фізичної терапії» є освітнім компонентом вільного 

вибору і складена відповідно до освітньо-професійної 

програми «Фізична терапія» підготовки магістрів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

вдосконалення знань стосовно принципів 

традиційних засобів і методів фізичної терапії та 

засвоєння і впровадження в практику сучасного, 

інноваційного підходу у фізичній терапії в процесі  

відновлення здоров’я  осіб після перенесених гострих 

патологічних станів і хронічних захворювань. 

Вивчення курсу передбачає цілеспрямовану роботу 

над вивченням спеціальної літератури, активної 

роботи на лекціях, лабораторних заняттях, 

самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 

стандартами вищої освіти України.  

Посилання на 

розміщення  

освітньої 

компоненти на 

навчальній 

платформі Moodle 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4357  

Компетентності ЗК 1. Здатність до аналізу медичних, соціальних та 

особистісних проблем на основі біопсихосоціальної 

моделі обмежень життєдіяльності (МКФ).  

ЗК 2. Здатність виявляти, формулювати і вирішувати 

проблеми пацієнта/клієнта, застосовуючи у практичній 

діяльності базові знання, клінічне та рефлективне 

мислення.  

ЗК 3. Здатність оцінювати, критично обговорювати та 

застосовувати результати наукових досліджень у 



практичній діяльності. 

 ЗК 4. Здатність проводити наукові дослідження 

відповідного рівня, публікувати результати в 

українських та міжнародних наукових виданнях.  

ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї, брати участь у 

інноваційних проектах для вирішення клінічних, 

наукових та освітніх завдань. 

ЗК 13. Здатність здійснювати освітню діяльність.  

ЗК 14. Здатність виконувати експертну роль з питань 

професійної ідентичності та компетентності. 

СК 04. Здатність аналізувати, вибирати і трактувати 

отриману від колег інформацію.  

СК 05. Здатність обстежувати та визначати 

функціональний стан, рівень фізичного розвитку, 

рухові та інші порушення осіб різного віку, 

нозологічних та професійних груп із складною 

прогресуючою та мультисистемною патологією.  

СК 06. Здатність допомагати пацієнту/клієнту 

зрозуміти, сформулювати та реалізувати власні 

потреби. 

СК 07. Здатність прогнозувати результати фізичної 

терапії, формулювати цілі, складати, обговорювати та 

пояснювати програму фізичної терапії, або 

компоненти індивідуальної програми реабілітації, які 

стосуються фізичної терапії.  

СК 08. Здатність визначати оптимальний рівень 

терапевтичного навантаження, контролювати 

тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів 

для забезпечення їх відповідності стану здоров’я, 

функціональним можливостям пацієнта/клієнта.  

СК 09. Здатність контролювати стан пацієнта/клієнта 

зі складними та мультисистемними порушеннями 

відповідними засобами й методами.  

СК 10. Здатність до ведення фахової документації.  

СК 11. Здатність впроваджувати сучасні наукові дані у 

практичну діяльність.  

СК 12. Здатність брати участь у навчальних програмах 

як клінічний керівник/методист навчальних практик. 

Програмні 

результати навчання 

ПРН 09. Демонструвати уміння спілкування з 

пацієнтом/клієнтом, проводити опитування 

пацієнта/клієнта для визначення його потреб та 

очікувань щодо його рухової активності та 

очікуваних результатів фізичної терапії.  

ПРН 10. Демонструвати уміння прогнозувати 

результати фізичної терапії пацієнтів/клієнтів різних 



нозологічних груп та при складній прогресуючій та 

мультисистемній патології.  

ПРН 15. Демонструвати уміння коректувати хід 

виконання програми фізичної терапії на основі 

аналізу запланованих та досягнутих результатів.  

22. Демонструвати професійний розвиток та 

планувати його. 

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Лекцій  

16 год. 

Лабораторних  

30 год. 

Самостійна робота 

89 год. 

 

Програмні результати навчання – ПРН 09 

Демонструвати уміння спілкування з пацієнтом/клієнтом, проводити 

опитування пацієнта/клієнта для визначення його потреб та очікувань щодо 

його рухової активності та очікуваних результатів фізичної терапії.  

Види навчальної 

роботи студента (що 

студенти повинні 

виконати) 

Вивчення та аналіз лекційного матеріалу, 

проведення самостійного пошуку інформації стовно 

тематичного матеріалу, вдосконалення теоретичних 

знань на лабораторних заняттях, тестування, 

модульний контроль.  

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 (casestudy). 

Засоби навчання Лабораторне обладнання, звуковідтворююча, 

проекційна апаратура, комп’ютерні системи та 

мережі, бібліотечні фонди,  реабілітаційний 

інвентар. 

 

Програмні результати навчання – ПРН 10 

Демонструвати уміння прогнозувати результати фізичної терапії 

пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп та при складній прогресуючій та 

мультисистемній патології. 

Види навчальної 

роботи студента (що 

студенти повинні 

виконати) 

Вивчення та аналіз лекційного матеріалу, 

проведення самостійного пошуку інформації стовно 

тематичного матеріалу, вдосконалення теоретичних 

знань на лабораторних заняттях, тестування, 



модульний контроль. 

Студент повинен аналізувати та засвоювати нову 

фахову інформацію, отриману від колег. 

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 (casestudy). 

Засоби навчання Тренажери, лабораторне обладнання, графічні 

засоби, проекційна апаратура, комп’ютерні системи 

та мережі, бібліотечні фонди, спортивні 

приміщення та обладнання,  реабілітаційний 

інвентар. 

 

Програмні результати навчання – ПРН 15 

Демонструвати уміння коректувати хід виконання програми фізичної терапії 

на основі аналізу запланованих та досягнутих результатів. 

Види навчальної 

роботи студента (що 

студенти повинні 

виконати) 

Вивчення та аналіз лекційного матеріалу, 

проведення самостійного пошуку інформації стовно 

тематичного матеріалу, вдосконалення теоретичних 

знань на лабораторних заняттях, тестування, 

модульний контроль. 

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 (casestudy). 

Засоби навчання Лабораторне обладнання, графічні засоби, 

мультимедійна і звуковідтворююча, проекційна 

апаратура, комп’ютерні системи та мережі, 

бібліотечні фонди,  реабілітаційний інвентар, 

спортивні приміщення та обладнання, масажні 

столи, реабілітаційний інвентар. 

Програмні результати навчання – ПРН 22 

Демонструвати професійний розвиток та планувати його. 



Види навчальної роботи 

студента (що студенти 

повинні виконати) 

Вивчення та аналіз лекційного матеріалу, 

проведення самостійного пошуку інформації 

стовно тематичного матеріалу, вдосконалення 

теоретичних знань на лабораторних заняттях, 

тестування, модульний контроль. 

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 (casestudy). 

Засоби навчання Лабораторне обладнання, звуковідтворююча та 

проекційна апаратура, комп’ютерні системи та 

мережі, бібліотечні фонди,  реабілітаційний 

інвентар, спортивні приміщення та обладнання.  

 

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 модульний (теоретичний) 

контроль знань, модуль 1, модуль  2, 

бали 

40 

 Усього за дисципліну 100 

 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Інноваційні засоби корекції м’язового тонусу у хворих з 

руховими порушеннями (2 год). 

Тема 2. Метод ігротерапії як засіб реабілітації осіб з порушенням 

психофізичного розвитку (2 год). 

Тема 3. Іпотерапія та гідротерапія в системі лікування осіб з 

порушенням функцій опорно-рухового апарату (2 год). 

Тема 4. Застосування сенсорних стимулів у корекції сенсомоторних 

розладів (2 год). 

Тема 5.  Фітболгімнастика у системі реабілітації рухових розладів (2 

год). 



Тема 6. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (2 год).  

Тема 7. Тейпування у комплексній програмі фізичної терапії (2 год). 

Тема 8. Танцювально-рухова терапія (2 год). 

 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Інноваційні засоби корекції м’язового тонусу у хворих з 

руховими порушеннями (4 год). 

Тема 2. Метод ігротерапії як засіб реабілітації осіб з порушенням 

психофізичного розвитку (2 год). 

Тема 3. Іпотерапія та гідротерапія в системі лікування осіб з 

порушенням функцій опорно-рухового апарату (4 год). 

Тема 4. Застосування сенсорних стимулів у корекції сенсомоторних 

розладів (2 год). 

Тема 5. Фасціальна терапія (2 год). 

Тема 6. Фітболгімнастика у системі реабілітації рухових розладів (2 

год). 

Тема 7. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (2 год).  

Тема 8. Динамічна пропріоцептивна корекція (2 год). 

Тема 9. Терапія тригерних точок (2 год). 

Тема 10. Тейпування у комплексній програмі фізичної терапії. (2 год). 

Тема 11. Танцювально-руховатерапія (4 год). 

Тема 12. Реабілітаційно-ортопедичні засоби корекції наслідків 

дисфункцій опорно-рухового апарату (2 год). 

 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» навичок 

(softskills) 

Взаємодія з людьми, вміння відчувати настрій 

співрозмовника, вміння працювати в команді, здатність 

до навчання, здатність логічно обґрунтовувати 

професійну позицію, знаходити вихід із фахових 

складних ситуацій, комунікаційні якості, навички ведення 

перемовин з пацієнтом, його оточенням, колегами, 

навички усного спілкування, працелюбність, 

саморозвиток, творчі здібності (креативність). 

Форми та методи 

навчання 

В умовах модульно-кредитної технології навчання 

заняття  проводяться переважно в активних і творчих 

формах – це проблемні й оглядові лекції, активні 

семінари, лабораторні заняття,тренінги, заняття із 

застосуванням комп'ютерної та телекомунікаційної 

техніки тощо. 

Для формувань уміння і навичок застосовуються такі 

методи навчання: 

- вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, 

інструктаж); 

- наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 

- практичні (різні види вправляння, виконання графічних 

робіт, проведення експерименту, практики); 



- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-

рецептивний, який передбачає пред’явлення готової 

інформації викладачем та її засвоєння студентами; 

- репродуктивний, в основу якого покладено виконання 

різного роду завдань за зразком; 

- метод проблемного викладу; 

- дослідницький. 

Порядок та 

критерії 

оцінювання 

Знання, вміння та навички, набуті під час занять, 

оцінюватимуться на лабораторних заняттях та колоквіуму 

по всьому матеріалу.  

Теоретичні знання, отримані під час лекцій 

оцінюватимуться у практичному вмінні складання 

програм фізичної терапії. 

За аудиторні заняття студенти отримують від 0 до 60 

балів.  

Модульний контроль проходитиме у формі тестування: 

20 балів – модуль 1; 

20 балів – модуль 2. 

Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

студентів, можливість подання апеляції: 

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

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

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 

 

 

1. Воронін Д. Церебральний параліч та реабілітація 

його спастичних форм. Хмельницький: ХНУ, 2008. 55 с. 

2.  Іпотерапія – верхи до здоров’я [Електронний 

ресурс]. Управління охорони здоров’я: [вебсайт]. 

Електронні дані. - Режим 

доступу: http://www.medycyna.sm.gov.ua/index.php/uk/955

-ipopa.  

3. Іпотерапія: їзда верхи як метод лікування 

[Електронний ресурс] / підгот. О. Доротюк. Електронні 

дані. - Режим 

доступу: https://zhyvyaktyvno.org/news/poterapya-zda-

verhi-yak-metod-lkuvannya. 

4. Козьолкін О.А., Ревенько А.В., Мєдвєдкова С.О. 

Хвороба Паркінсона: сучасні аспекти діагностики і 

лікування. Навч. посібник. 2-ге видання, доповнене та 

допрацьоване. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017.  79-85 с. 

5. Максименко Д. С. Різнокольорове дитинство 

ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія 

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
http://www.medycyna.sm.gov.ua/index.php/uk/955-ipopa
http://www.medycyna.sm.gov.ua/index.php/uk/955-ipopa
https://zhyvyaktyvno.org/news/poterapya-zda-verhi-yak-metod-lkuvannya
https://zhyvyaktyvno.org/news/poterapya-zda-verhi-yak-metod-lkuvannya


Практична психологія. К.: Центр учбової літератури, 

2018. 192с. 

6. Програма з корекційно-розвиткової роботи 

«Програма корекційних занять з ЛФК для дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату» для 1-4 класів, 

5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового 

апарату. 

7. Реабілітація пацієнтів з захворюваннями нервової 

системи: навчально-методичний посібник для магістрів 

медицини IV курсу медичного факультету закладів 

вищої освіти III-IV рівня акредитації по спеціальності 

«Медицина» кваліфікації професійної «Лікар». 

Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. 183 с. 

8. Фасціальна терапія. Електронний режим доступу: 

https://www.blackroll.com.ua/blogs/blog/fastsialna-

terapiya. 

9. Федій О А Естетотерапія Навч.посібник 2-ге вид 

переробта доп. К. Видавництво «Центр учбової 

літератури», 2012. 304 с. 

10. Хвистюк О.М., Марченко В.Г., Вітенко У.С. та ін. 

Традиційні та нетрадиційні методи лікування в клінічній 

і спортивній медицині. Харків. Фоліо. 2007. 409 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/ 

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 

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/neformalna-osvita


матеріал для перезарахування результатів навчання.При 

цьому важливо, щоби 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.  

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та 

інформальної освіти, визначаються у порядку відповідно 

до «Положення про неформальну та інформальну освіту 

в Національному університеті водного господарства та 

природокористування» (http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/) 

Практики, 

представники 

бізнесу, фахівці, 

залучені до 

викладання 

Лекційний матеріал читає к.н.фіз.вих., доцент, доцент 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії, вчитель-

реабілітолог, методист навчально-реабілітаційного центру 

«Особлива дитина» – Нагорна О.Б. 

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/18660/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj


http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 

телефони та ноутбуки за дозволом викладача. 

Оновлення Зміст даної навчальної дисципліни оновлюється на 

основі наукових досягнень і сучасних практик в даній 

галузі та змін у освітній програмі щодо програмних 

результатів навчання.  

За ініціативою викладача та/чи здобувача вищої освіти 

зміст даного курсу оновлюється щорічно, враховуючи 

зміни у законодавстві України, наукові досягнення 

фізичної терапії, ерготерапії. 

Академічна 

мобільність. 

Інтернаціоналізаці

я 

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. 

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                                                                       Нагорна 

О.Б. 
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