
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ» 

1. Шифр: ПП 1 

2. Назва: Інноваційні засоби фізичної реабілітації.  

3. Тип: Обов’язкова.  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5.  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9.  

7. Кількість кредитів ЄКТС: 3.  

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

9. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним:   
• знати методологію інноваційних засобів фізичної реабілітації осіб з різними 

нозологічними захворюваннями;  

• добирати основні та інноваційні засоби фізичної реабілітації в залежності від діагнозу, 

клінічного стану, супутніх захворювань, віку, статі пацієнтів та призначеного рухового 

режиму;  

• поєднувати елементи традиційних та інноваційних методик та засобів фізичної 

реабілітації з урахуванням періоду відновного лікування. 

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

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

«Кінезотерапія», «Фізична реабілітація в неврології», «Фізична реабілітація в 

травматології» та дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця 

відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст курсу: (перелік тем): Інноваційні засоби корекції м’язового тонусу хворих з 

руховими порушеннями. Метод ігротерапії як засіб реабілітації осіб з порушенням 

психофізичного розвитку. Іпотерапія та гідротерапія в системі лікування осіб з порушенням 

функцій опорно-рухового апарату. Застосування сенсорних стимулів у корекції 

сенсомоторних розладів. Фасціальна терапія. Фітболгімнастика у системі реабілітації 

рухових розладів. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Динамічна 

пропріоцептивна корекція.  

13. Рекомендовані літературні джерела:  
1. Байбуза І. В. Методи фізичної реабілітації дітей з обмеженими можливостями /              

І. В. Байбуза Херсон: Літера – 2006. – 34с. 

2. Детский церебральный паралич: хрестоматия / [сост. Л. М. Шипицина,                 

И. И. Мамайчук].– М.: СПб.: Дидактика Плюс, 2003. – 503 с. 

3. Звіряка О. М. Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих після переломів 

кісточок. : Дис. канд. наук: 24.00.03 – 2009. 

14. Запланована навчальна діяльність та методи навчання: 16 год. лекцій, 20 год. 

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

Методи: лекції з використанням інформаційних технологій, лабораторні заняття, 

виконання індивідуального завданням. 

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

Підсумковий контроль (100 балів): поточний контроль:  тестування, опитування; залік 

наприкінці 9 семестру.  

16. Мова навчання: Українська. 

 

Завідувач Кафедри здоров’я людини 

і фізичної реабілітації        проф. Григус І.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "INNOVATIVE MEDICINES OF 
PHYSICAL REHABILITATION" 

1. Code: PP 1. 

2. Title: Innovative means of physical rehabilitation. 

3. Type: Mandatory. 

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

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

6. Semester when studying the discipline: 9. 

7. Number of ECTS credits: 3. 

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

professo. 

9. Learning outcomes. After studying the discipline, the student must be able to: 
• to know the methodology of innovative means of physical rehabilitation of persons with different 

nosological diseases; 

• to acquire the basic and innovative means of physical rehabilitation, depending on the diagnosis, 

clinical status, concomitant diseases, age, gender of patients and the assigned motor regimen; 

• combine elements of traditional and innovative methods and means of physical rehabilitation 

taking into account the period of rehabilitation. 

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

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

"Physical rehabilitation in neurology", "Physical rehabilitation in traumatology" and disciplines 

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

12. Course contents: (list of topics): Innovative means of correction of muscle tone in patients 

with motor disorders. Method of game therapy as a means of rehabilitation of persons with a 

disorder of psychophysical development. Hippotherapy and hydrotherapy in the system of treatment 

of persons with impaired functions of the musculoskeletal system. Application of sensory stimuli in 

correction of sensorimotor disorders. Facial therapy. Fitbolgemnastika in the system of 

rehabilitation of motor disorders. System of intensive neurophysiological rehabilitation. Dynamic 

proprioceptive correction. 

13. Recommended Literary Sources: 
1. Baybuza I.V. Methods of Physical Rehabilitation of Children with Disabilities / I.V. Baybuza 

Kherson: Literature - 2006. - 34s. 

2. Children's cerebral palsy: chronicle / [syst. L. M. Shipitsina, I. I. Mamaichuk] .- Moscow: St. 

Petersburg: Didactics Plus, 2003. - 503 p. 

3. Zviryаka O. M. Hydrokinesiotherapy in the system of physical rehabilitation of patients after 

fractures of the stones. : Dis Cand. Sciences: 24.00.03 - 2009. 

14. Planned academic activity and teaching methods: 16 hours. lectures, 20 hours. practical 

classes 54 hours. independent work. Together - 90 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 control 

(100 points): current control: testing, survey; the end of the 9th semester. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of the Department of Human Health 

and Physical Rehab                                                                                                    Prof. Grigus I.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


