
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ХІРУРГІЇ» 
1. Шифр: ПП 8. 

2. Назва: Фізична реабілітація в хірургії. 

3. Тип: Обов’язкова.  

4. Рівень вищої освіти: бакалавр. 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2.  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3.  

7. Кількість кредитів ЄКТС: 4.  

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

9. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним:   
• володіти загальним клініко-фізіологічним обґрунтуванням застосування засобів фізичної 

реабілітації у до-, післялікарняний та післялікарняний періоди хірургічних хворих; 

• добирати засоби фізичної реабілітації в залежності від діагнозу, клінічного стану хворих, 

супутніх захворювань, віку, статі та призначеного рухового режиму;  

• формувати  реабілітаційні програми для пацієнтів із хірургічними захворюваннями. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна робота, залік. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Анатомія», 

«Фізіологія», «Основи фізичної реабілітації», «ЛФК і лікарський контроль» та дисциплін, 

що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст курсу: (перелік тем): Фізична реабілітація при операціях на легенях. Фізична 

реабілітація при операціях на серці. Фізична реабілітація дітей з вродженими вадами серця, 

що потребують оперативного лікування. Фізична реабілітація хворих після операцій на 

органах черевної порожнини. Фізична реабілітація хворих після гінекологічних операцій: 

органозберігаючих, резекцій, кесарському розтині. Фізична реабілітація хворих після 

онкологічних операцій: після мастектомії, екстирпації прямої кишки. Фізична реабілітація 

хворих після гастректомії та резекції шлунку. Фізична реабілітація хворих після ампутацій. 

Фізична реабілітація хворих після операцій в урології. Фізична реабілітація хірургічних 

хворих у санаторно-курортний період. 

13. Рекомендовані літературні джерела: 
1. Мухін В. М. Фізична реабілітація підручник / В. М Мухін. -3-тє вид.,перероблене та 

доповн.  – К.: олімп. Л-ра, 2010. – 488 с. 

2.    Мурза В. П. Фізична реабілітація в хірургії [навч. посіб.]  /  В. П. Мурза, В. М. Мухін. – 

К.: Наук, світ, 2008. – 246 с. 

14. Запланована навчальна діяльність та методи навчання: 12 год. лекцій, 24 год. 

практичних занять, 54 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: лекції з використанням інформаційних технологій, лабораторні заняття, 

виконання індивідуального завданням у вигляді курсової роботи.  

15. Форми та критерії оцінювання: оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою: 

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

оцінювання виконання і захист курсової роботи, підсумковий контроль – залік.  

16. Мова навчання. Українська. 

 

 

Завідувач Кафедри здоров’я людини 

і фізичної реабілітації        проф. Григус І.М. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCRIMINATION "PHYSICAL REHABILITATION IN 
SURGERY" 

 
1. Code: PP 8. 
2. Title: Physical rehabilitation in surgery. 
3. Type: Mandatory. 
4. Level of higher education: bachelor. 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 

6. Semester when studying discipline: 3. 

7. Number of ECTS credits: 4. 

8. Name of the lecturer, scientific degree, position: Nagornaya O. B., to phys .., assistant 

professor. 

9. Learning outcomes. After studying the discipline, the student must be able to: 
• to have a general clinical and physiological substantiation of the use of means of physical 

rehabilitation in pre-, post-hospital and after-hospital periods of surgical patients; 

• to take measures of physical rehabilitation depending on the diagnosis, clinical condition of 

patients, concomitant diseases, age, gender and intended motor regime; 

• Form rehab programs for patients with surgical diseases. 

10. Forms of organization of classes: study lessons, independent work, credit. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Anatomy", "Physiology", 

"Fundamentals of physical rehabilitation", "Physical therapy and medical control" and disciplines 

that directly form the competence of a specialist in the field of training. 

12. Contents of the course: (list of topics): Physical rehabilitation for operations on the lungs. 

Physical rehabilitation for heart surgery. Physical rehabilitation of children with congenital heart 

defects requiring surgical treatment. Physical rehabilitation of patients after operations on the 

organs of the abdominal cavity. Physical rehabilitation of patients after gynecological operations: 

organ-saving, resection, Caesarean section. Physical rehabilitation of patients after oncological 

operations: after mastectomy, extirpation of the rectum. Physical rehabilitation of patients after 

gastrectomy and resection of the stomach. Physical rehabilitation of patients after amputations. 

Physical rehabilitation of patients after surgery in urology. Physical rehabilitation of surgical 

patients in the sanatorium-resort period. 

13. Recommended Literary Sources: 
1. Mukhin VM Physical Rehabilitation Textbook / V. M Muhin. -3-th species., Processed and 

complemented. - K .: Olympus. Lara, 2010. - 488 p. 

2. Murza V.P. Physical Rehabilitation in Surgery [taught. Manual.] / V. P. Murza, V. M. Mukhin. - 

K .: Science, World, 2008. - 246 p. 

14. Planned academic activity and teaching methods: 12 h. lectures, 24 hours. practical classes 

54 hours. independent work. Together - 90 years. 

Methods: lectures using information technology, laboratory classes, individual tasks in the form of 

course work. 

15. Assessment forms and criteria: evaluation is carried out on a 100-point scale: current control 

(testing, survey); modular control (testing); assessment of the implementation and protection of 

course work, final control - credit. 

16. Language of training. Ukrainian. 

 

 

Head of the Department of Human Health 

and Physical Rehab                                                                                                Prof. Grigus I.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


