
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
ВІЙСКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ» 

 
1. Шифр: ПП 10. 

2. Назва: Комплексна реабілітація військовослужбовців та членів їх сімей. 

3. Тип: Обов’язкова.  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 6.  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 11.  

7. Кількість кредитів ЄКТС: 4.  

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

9. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним:   
• скеровувати тактику комплексного відновлення  паціентів після бойових поранень;  

• використовувати сучасні діагностичні тести та шкали для обстеження пацієнтів з 

наслідками ушкоджень та травм після бойових поранень;  

• складати програми реабілітації для військових після травм внаслідок бойових дій. 

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

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

«Фізіологія», «Фізична реабілітація в неврології», «Фізична реабілітація в травматології».  

12. Зміст курсу: (перелік тем): Наслідки поранень під час військових дій – неврологічні, 

травматологічні, психологічні. Реабілітаційне обстеження пацієнтів з неврологічними та 

травматологічними ускладненнями після бойових поранень. Програма комплексної фізичної 

реабілітації пацієнтів з неврологічними та травматологічними ускладненнями  після 

поранення. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації пацієнтів після 

ампутацій внаслідок бойових дій. Бойові травми хребта. Програма фізичної реабілітації 

пацієнтів з сенсорними ускладненнями після поранень. Ерготерапія в системі комплексної 

реабілітації військовослужбовців після бойових поранень. Подолання посттравматичного 

синдрому внаслідок бойових дій засобами фізичної реабілітації. Психологічна допомога та 

реабілітація родин військових – учасників бойових дій.  

13. Рекомендовані літературні джерела:  
1. Верхало Ю. Н. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и рекреации 

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

2. Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової 

системи: Навч. посібник. – К.: Олімпійська література, 2006. – 196с.  

3. Реабилитация больных с травматической болезнью спинного мозга / Под общ. ред. Г.Е. 

Ивановой, В.В. Крылова, М.Б. Цыкунова, Б.А. Поляева. –  М.: ОАО «Московские учебники и 

Картолитография», 2010. –  640 с.  

14. Запланована навчальна діяльність та методи навчання: 18 год. лекцій, 30 год. 

лабораторних занять, 72 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: лекції з використанням інформаційних технологій, лабораторні заняття, 

виконання індивідуального завдання.  

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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен, письмовий наприкінці 11 семестру. Поточний 

контроль (60 балів): тестування, опитування.  

16. Мова навчання: Українська. 

 

Завідувач Кафедри здоров’я людини 

і фізичної реабілітації        проф. Григус І.М. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "COMPLEX REHABILITATION OF 
LICENSORS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES" 

 

 

1. Code: PP 10. 

2. Title: Comprehensive rehabilitation of servicemen and their families. 

3. Type: Mandatory. 

4. Level of higher education: II (master's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 6. 

6. Semester when studying discipline: 11. 

7. Number of ECTS credits: 4. 

8. Name of lecturer, scientific degree, position: Nagornaya O. B., candidate. Ph.D., associate 

professor. 

9. Learning outcomes. After studying the discipline, the student must be able to: 
• to direct the tactics of complex recovery of patients after wounds; 

• use modern diagnostic tests and scales for examination of patients with the consequences of 

injuries and injuries after wounds; 

• рrovide rehabilitation programs for military personnel following injuries as a result of hostilities. 

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

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

"Physical rehabilitation in neurology", "Physical rehabilitation in traumatology". 

12. Contents of the course: (list of topics): The consequences of injuries during hostilities - 

neurological, traumatic, psychological. Rehabilitation examination of patients with neurological 

and traumatic complications after wounds. Program of complex physical rehabilitation of patients 

with neurological and traumatic complications after injury. Features of application of means of 

physical rehabilitation of patients after amputations as a result of combat actions. Bone trauma 

spine. Program of physical rehabilitation of patients with sensory complications after injuries. 

Ergotherapy in the complex rehabilitation of servicemen after wounds. Overcoming posttraumatic 

syndrome as a result of hostilities by means of physical rehabilitation. Psychological assistance and 

rehabilitation of the families of military - participants in hostilities. 

13. Recommended Literary Sources: 
1. Yu.N. Uphalo, Training apparatus and devices for restoration of health and recreation of the 

disabled. / Yu. N. Verkhalo - Moscow: Soviet Sport, 2004. 536s. 

2. Marchenko O. K. Physical rehabilitation of patients with injuries and diseases of the nervous 

system: Teach. manual. - K.: Olympic literature, 2006 - 196s. 

3. Rehabilitation of patients with traumatic disease of the spinal cord / Under the general. Ed. GE 

Ivanova, V.V. Krylova, MB Tsykunova, B.A. Poliaeva - M .: OJSC "Moscow textbooks and 

cartography", 2010 - 640 p. 

14. Planned academic activity and teaching methods: 18 hours. lectures, 30 hours. laboratory 

lessons, 72 hours. independent work. Together - 120 years. 

Methods: lectures using information technology, laboratory classes, individual tasks. 

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

examination (40 points): exam, written at the end of the 11th semester. Current control (60 points): 

testing, questioning. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of the Department of Human Health 

and Physical Rehab                                                                                                  Prof. Grigus I.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


