
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
<< Кінезотерапія >> 

1. Код: ПП13; 

2. Назва: Кінезотерапія; 

3. Тип: Обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кубай Г.В., кандидат наук з 

фізичного виховання і спорту, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

проводити дослідження фізичного розвитку та опорно-рухового апарату; проводити оцінку 

фізичного розвитку; виконувати вправи на розтягування і розслаблення; планувати та вести облік 

лікувального впливу фізичних вправ; будувати програму гідрокінезотерапії як засобу кінезотерапії. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

поточний контроль, екзамен. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Кінезіологія.  
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу:(перелік тем) Поняття кінезотерапії. Історія становлення кінезотерапії. 

Патогенетичні основи кінезотерапії. Трофічна дія засобів кінезотерапії. Компенсаторна дія 

кінезотерапії. Стимулююча дія фізичних вправ. Застосування кінезотерапії в педіатрії. 
Кінезотерапія при аутизмі. Зарубіжні кінезотерапевтичні технології в педіатрії. Лікувальна 

фізична культура – основна форма кінетотерапії в педіатрії. Основні принципи лікувальної  фізичної 

культури, як засобу кінетотерапії в педіатрії. Застосування активних методів лікування. 

Застосування пасивних методів лікування. Дослідження фізичного розвитку та опорно-рухового 

апарату. Оцінка фізичного розвитку. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Мухін В. М. Фізична реабілітація: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту /            

В. М. Мухін. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: Олімпійська література, 2009. - 486 с. 

2. Макарова Е. В. Фізична реабілітація в загальній структурі адаптації студентів із інвалідністю: 

[монографія] / Е. В. Макарова. - К.: Університет "Україна", 2012.-364 с. 

3. Богдановська Н. В. Фізична реабілітація хворих різних нозологічних форм: навч. посіб. для студ. ф-

ту фіз. виховання спец. "Фізична реабілітація" / Н. В. Богдановська, І. В. Кальонова; Держ. вищ. 

навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя: [б. в.], 

2011. - 313 с. 

4. Андрійчук О . Я. Фізична реабілітація хворих на гонаротроз: монографія / О.Я. Андрійчук. - Луцьк: 

Волин, нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - 342 с. 

5. Алексанянц Г. Д. Спортивная морфология: Учеб. Пособие / Г. Д. Алексанянц, В. В. Абушкевич,        

Д. Б. Техас, А. М. Жиленко, И. Н. Ананьев, Т. Г. Гричанова. – М.: Советский спорт, 2005. – 92 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
12 год. лекцій, 36 год. лабораторних робіт, 72 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен усний в кінці 4-ого семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                                         І.М. Григус, д.мед.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PP13; 

2. Title: Kinesitherapy; 

3. Type: Mandatory; 

4. Level of higher education: I (Bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when studying discipline: 4; 

7. Number of established ECTS credits: 3,0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kubai H.V., candidate of 

physical training  and sports, associate professor. 

9 Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

to conduct research of physical development and locomotorium; 

to conduct the estimation of physical development; 

to execute exercises on a stretch andweakening. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, current control, exam. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: kinesiology. 

      Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
12. Course contents: (list of topics) The concept of kinesitherapy. History of the development of 

kinesitherapy. Pathogenetic bases of kinesitherapy. Trophic action of kinesitherapy. Compensatory action of 

kinesitherapy. Stimulating effect of physical exercises. Application of kinesitherapy in pediatrics. 

Kinesitherapy with autism. Foreign kinezoterapevticheskie technologies in pediatrics. Therapeutic physical 

culture - the main form of kinetic therapy in pediatrics. Basic principles of therapeutic physical culture as a 

means of kinetotherapy in pediatrics. The use of active treatment methods. Application of passive methods 

of treatment. Research of physical development and musculoskeletal system. Assessment of physical 

development.  

13. Recommended educational editions: (indicate up to 5 sources) 
1.Mukhin V. M. Physical rehabilitation: under the arm. for studio higher tutor shut up nat upbringing and 

sports / V. M. Mukhin. - 3rd kind., Processed. and supplement - K.: Olympic literature, 2009. - 486 p. 

2. Makarova E.V. Physical rehabilitation in the general structure of the adaptation of students with 

disabilities: [monograph] / E.V. Makarova. - K .: University "Ukraine", 2012.-364 p. 

3. Bogdanovskaya N.V. Physical rehabilitation of patients with different nosological forms: teaching. 

manual for studio f-th phys. special education "Physical Rehabilitation" / N.V. Bogdanovska, I.V. Kalonova; 

State higher tutor shut up "Zaporizz National University" of the Ministry of Education and Science, Youth 

and Sports of Ukraine. - Zaporozhye: [b. in.], 2011. - 313 p 

4. Andriychuk O. I. Physical rehabilitation of patients with gonarthrosis: monograph / O.Y. Andriychuk - 

Lutsk: Volyn, nats. Un-t them. Lesia Ukrainka, 2012. - 342 p. 

5. Aleksanyan G. D. Sporting Morphology: Textbook. Handbook / G. D. Aleksaniants, V. V. Abushkevich, 

D. B. Texas, A. M. Zhilenko, I. N. Ananiev, T. G. Grichanov. – M.: Soviet Sport, 2005. - 92 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
12 hours lectures, 36 hours laboratory works, 72 hours independent work. Together - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): oral examination at the end of the 4rd semester. 

Current control (60 points): testing, questioning 

16. Teaching language: Ukrainian. 
 

 

 

 
 
 
 
Manager of department                                    I.M. Grigus, doctor of medical sciences, professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


