
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ»  
1. Код: ПП 1 

2. Назва: Основи фізичної реабілітації 

3. Тип: Обов’язкова.  

4. Рівень вищої освіти: бакалавр. 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1.  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:  І.  
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:  
• орієнтуватися щодо основних принципів фізичної реабілітації,  

• розуміти аспекти професійної діяльності фізичного терапевта, 

• розуміти основи законодавчої бази, яка регулює діяльність у галузі фізичної терапії, 

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

супутніх захворювань, віку, статі та призначеного рухового режиму з метою 

побудови реабілітаційних програм.   

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

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

«Фізіологія», «Вступ до спеціальності».  

12. Зміст курсу: (перелік тем): Поняття реабілітації та місце у ній фізичної реабілітації. 

Основні законодавчі документи, які регулюють діяльність фізичного реабілітолога. Клінічна 

та позаклінічна діяльність фізичного реабілітолога. Реабілітаційне обстеження. Складання 

реабілітаційного діагнозу. Складання прогнозу, проведення оцінки. Конфлікт інтересів 

«пацієнт-реабілітолог».  Проведення реабілітаційного втручання. Ведення записів та 

складання реабілітаційної програми. Планування та облік лікувального впливу фізичних 

вправ.  

13. Рекомендовані літературні джерела:  
1. Мухін В. М. Фізична реабілітація: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і 

спорту / В. М. Мухін.  –  К.: Олімпійська література, 2009. –  486 с. 

2. Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. 

Мухін. – Кіровоград, 2004. – 328 с. 

3. www.reabilitaciya.in 

4. http://www.physrehab.org.ua/forum/topic/50.html 

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. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен, письмовий наприкінці 1 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 "REASONS OF PHYSICAL 
REHABILITATION 

 

1. Code: PP 1 

2. Title: Fundamentals of physical rehabilitation 

3. Type: Mandatory. 

4. Level of higher education: bachelor. 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when discipline is studied: I. 
7. Number of ECTS credits: 3. 

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: 
• focus on the basic principles of physical rehabilitation, 

• understand the aspects of the professional activity of the physical therapist, 

• Understand the basis of the legislative framework governing physical activity, 

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

oncomitant diseases, age, sex and intended motor regime with the purpose of building 

rehabilitation programs. 

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

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

"Introduction to the specialty". 

12. Course contents: (list of topics): The concept of rehabilitation and the place in it for physical 

rehabilitation. Basic legislative documents regulating the activities of a physical rehabilitation 

specialist. Clinical and extraclinical activity of a physical rehabilitation specialist. Rehabilitation 

examination. Preparation of rehabilitation diagnosis. Preparation of the forecast, evaluation. 

Conflict of interests "patient-rehabilitologist". Rehabilitation intervention. Record keeping and 

rehabilitation program preparation. Planning and recording of therapeutic effects of physical 

exercises. 

13. Recommended Literary Sources: 
1. Mukhin VM Physical rehabilitation: under the arm. for studio higher tutor shut up nat 

upbringing and sports / VM Mukhin. - K.: Olympic literature, 2009. - 486 p. 

2. Yazlovets VS Fundamentals of Physical Rehabilitation / VS Yazlovetsky, G. E. Verich, V. M. 

Mukhin. - Kirovograd, 2004. - 328 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. Final 

examination (40 points): exam, written at the end of 1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


