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I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Курикулум навчальної дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Магістр»  галузі знань 
22 «Охорона Здоров'я»  спеціальності 222 «Медицина». Предметом вивчення  навчальної 
дисципліни є узагальнення теоретичних та методологічних основ раціонального 
застосування засобів лікувальної фізичної культури й інших фізичних чинників у хворих 
різноманітного профілю для відновлення їх здоров’я, функціонального стану, 
працездатності та якості життя,які були порушені внаслідок захворювань, травм або 
інших ушкоджень. 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Фізична реабілітація, спортивна медицина як навчальна дисципліна: 
а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, біологічної та біоорганічної хімії, 
гістології, фізіології та патологічної фізіології, анатомії людини та патоморфології й 
інтегрується з цими дисциплінами;   
б) грунтується на вивченні студентами пропедевтичних дисциплін терапевтичного 
профілю, фармакології, радіології і інтегрується з цими дисциплінами; 
в) інтегрується з іншими клінічними дисциплінами (внутрішньою медициною, хірургією, 
онкологією, психіатрією, медичною генетикою, тощо); 

 
Курикулум навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

Розділ 1.Визначення рівня фізичного розвитку та функціональних можливостей 
людини.  
Підрозділи: 
1. Введення. Основні завдання і зміст лікарського контролю. Методи комплексного 
дослідження для оцінки фізичного розвитку та функціональних можливостей людини. 
2. Визначення та оцінка загальної фізичної працездатності людини, аеробної 
продуктивності та толерантності до фізичних  навантажень. Допуск до оздоровчих та 
спортивних тренувань. Лікарсько-педагогічний контроль в процесі занять фізичними 
вправами. 
Розділ 2. Основи фізичної реабілітації. 
Підрозділи: 
3. Загальні основи фізичної реабілітації. 
4. Фізична реабілітація хворих кардіологічного профілю. 
5.Фізична реабілітація хворих пульмонологічного, гастроентерологічного, та 
ендокринологічного профілів.   
6. Фізична реабілітація хворих хірургічного та травматологічного профілів. 
7. Фізична реабілітація хворих неврологічного профілю. 
8. Фізична реабілітація в педіатрії. 
9. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина» 
є:  
вивченні основ фізичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів, принципів 
комплексного застосування методів та засобів відновного лікування на усіх етапах 
реабілітаційної програми як в стаціонарних умовах, так і в умовах санаторно-курортних та 
лікувально-профілактичних закладів. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна 
медицина» є:  
- вивчення основних принципів і методів фізичної реабілітації у хворих різноманітного 
профілю,  



- впровадження основних методик фізичної реабілітації у хворих різноманітного профілю 
в дію, що є надзвичайно актуальним для фахівців-ерготерапевтів, фізичних терапевтів, 
 
- планувати тактику ведення хворого з певною патологією. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- сутність, структуру, функції, принципи, методичні основи фізичної реабілітації хворих 
та інвалідів; 
- цілі і завдання фізичної реабілітації та її основних видів, роль і місце фізичної активності 
в цьому процесі; 
- основні положення фізичної реабілітації, сучасний рівень її розвитку в нашій країні; 
- найважливіші фактори ризику захворювань, що найбільш часто зустрічаються, умови, 
що сприяють розвитку патологічних процесів різних органів і систем, характерні для 
конкретних видів (нозологічних форм) інвалідності; 
- особливості організації фізичної реабілітації хворих та інвалідів в нашій країні і світовій 
спільноті. 
вміти : 
-проводити реабілітаційне обстеження хворого та визначати реабілітаційний діагноз; 
-добирати найбільш ефективні заходи реабілітації; 
-дозувати і комбінувати відновлювальні заходи; 
- розробити реабілітаційну програму за заданим діагнозом та етапом лікування; 
-оцінити ефективність залучення застосованих реабілітаційних заходів; 
-оцінювати показання та протипоказання до застосування програм реабілітації, 
враховуючи вікові особливості хворих. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3,0 кредити ECTS. 

 
Навчальна дисципліна є обов’язковою для вивчення. 

 
Передумовами для вивчення навчальної дисципліни є: 

- студент повинен володіти знаннями з анатомії, гістології, біохімії, фізіології, 
фармакології, терапії та ін.; 

- володіння медичною термінологією; 
- студент повинен мати навички самостійного опрацювання текстів; 
- студент повинен мати навички самостійного написання рефератів; 
- відвідування лекції та практичних занять;   
- виконання самостійної роботи студента; 
- активна позааудиторна робота 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Розділ 1.Визначення рівня фізичного розвитку та функціональних 

можливостей людини.  
 
Підрозділ 1. Введення. Основні завдання і зміст лікарського контролю. 

Методи комплексного дослідження для оцінки фізичного розвитку та функціональних 
можливостей людини. 

 
Тема 1. Основні завдання і зміст  лікарського контролю. Методи комплексного 

дослідження для оцінки фізичного розвитку та функціональних можливостей 
людини. Допуск до оздоровчих та спортивних тренувань. 



Лікарський контроль - це комплексне медичне обстеження фізичного розвитку та 
функціонального стану осіб, що займаються фізичною культурою та спортом. Мета 
лікарського контролю - вивчити стан здоров’я та вплив на організм людини фізичних 
навантажень. Основна форма лікарського контролю - загально-клінічне лікарське 
обстеження з додатковим вивченням спортивного анамнезу та спеціальних 
функціональних проб, що дає можливість своєчасно виявити наявну та приховану 
патологію в організмі, а також планувати тренувальні навантаження та оцінювати їх 
сумарний ефект. 
Тема 2. Визначення та оцінка загальної фізичної працездатності людини. Лікарсько-
педагогічне спостереження тренувального процесу.Предпатологічні стани і 
захворювання при нераціональних заняттях фізичними вправами. 

Фізична працездатність - це інтегральний показник функції киснево-транспортної 
системи. Визначення фізичної працездатності людини дає об’єктивну оцінку стану 
киснево-транспортної системи, готовності організму до занять спортом, ефективності 
спортивних та оздоровчих тренувань. Неправильно побудований тренувальний процес 
призводить до розвитку синдромів перенапруги та перетренованості, формує хронічні 
захворювання внутрішніх органів і обмежує працездатність. Для оптимізації 
тренувального процесу спортсмена необхідна злагоджена робота лікаря і тренера. 

Лікарсько-педагогічне спостереження - це сумісна робота лікаря та тренера зі 
спортсменом в процесі тренувань (змагань) для визначення та оцінки термінового, 
відставленого, кумулятивного ефектів тренування і корекції фізичного навантаження. У 
залежності від поставлених задач, виділяють: оперативний контроль (під час тренування), 
поточний (після тренування протягом 24 годин), етапний (після певного циклу тренувань). 

 
Розділ 2. Основи фізичної реабілітації. 

 
Тема 3. Загальні основи фізичної реабілітації. Фізична реабілітація в кардіології 
ФР - це частина медичної реабілітації, яка використовує засоби ФР в комплексному 

лікуванні хворих. До засобів ФР відносяться рухові режими, ФВ, природні фактори. 
Форми ФР - це різновиди занять ФВ: ЛГ, ДХ, включаючи теренкур, працетерапія, 
механотерапія (всі види роботи на тренажерах, імітуючих їзду на велосипеді, ходьбу, біг, 
веслування), процедура масажу, дозоване лікувальне плавання, гімнастика у воді 
(гідрокінезітерапія), РГГ. Методи проведення занять ФР: індивідуальний, груповий, 
самостійний. 

Захворювання СК посідають перше місце у структурі летальності та інвалідизації 
хворих. При більшості з них суттєвим ризиковим фактором є недостатня рухова 
активність - гіподинамія, особливо на фоні гіперхолестеринемії. Фізичні тренування 
впливають практично на всі механізми компенсації та адаптації СК. За допомогою ФР 
можна досягти відновлення працездатності, повернути значну кількість хворих до 
активної продуктивної праці.  

ФН на витривалість (ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді, гімнастичні вправи 
на великі м’язові групи) сприяють покращенню насосної функції серця, збільшують 
стійкість міокарда до гіпоксії, нормалізують функцію пресорної та депресорної систем, 
відновлюють чутливість барорецепторів, сприяють згоранню катехоламінів, ліпідів, 
глюкози, збільшують фібринолітичну активність крові та викликають продукцію Р-
ендорфінів. 

Для вибору адекватних засобів ФР при захворюваннях СК потрібно оцінити 
ступінь порушень загального, коронарного кровообігу, рівень АТ в стані спокою і під час 
проб з ДФН (ВЕМ, тредміл-тест, тест - 6-хвилинна ходьба, Холтерівське моніторування). 
– Особливості фізичної реабілітації при захворювання системи кровообігу. Фізична 
реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця і встановлення режимів рухової активності 



для цих осіб. Особливості фізичної реабілітації при інфаркті міокарду. Особливості 
фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі. Фізичні вправи для осіб з початковими 
проявами гіпертонічної хвороби та атеросклерозу. Використання фізичної реабілітації у 
хворих з недостатністю кровообігу. Застосування фізичної реабілітації у комплексному 
відновному лікуванні вад серця і дистрофії міокарду.  

Тема 4 .Фізична реабілітація хворих пульмонологічного, гастроентерологічного, 
та ендокринологічного профілів.  

Захворювання органів дихання посідають друге місце в структурі звернень 
дорослого населення за медичною допомогою, органів травлення - третє місце, більше 40% 
населення України мають різний ступінь ожиріння. 
ФР є невід’ємною частиною комплексу лікувально-відновних заходів, направлених на 
попередження виникнення хронічного процесу, інвалідизації пацієнтів. 

Фізична реабілітація при бронхітах, бронхоектатичній хворобі, пневмосклерозі. 
Використання засобів фізичної реабілітації у хворих на бронхіальну астму. Засоби фізичної 
реабілітації, що застосовуються у хворих при різних формах гастритів. Фізична 
реабілітація при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки. Застосування 
фізичної реабілітації у пацієнтів із дискінезією жовчовивідних шляхів. Спланхноптоз. 
Використання засобів фізичної реабілітації у хворих на цукровий діабет. Засоби фізичної 
реабілітації, що використовуються у хворих на ожиріння. 

 
Тема 5. Фізична реабілітація хворих хірургічного та травматологічного 

профілів. 
Клініко-фізіологічне обґрунтування використання фізичної реабілітації у хворих 

хірургічного профілю. Особливості фізичної реабілітації при оперативних втручаннях на 
органах грудної клітки (видалення частки легені, при оперативних втручаннях на серці) та 
на органах черевної порожнини. При підготовці до планових оперативних втручань хворих 
навчають різним типам дихання (грудному - при операціях на органах черевної порожнини, 
діафрагмальному - при операціях на органах грудної клітки) та спеціальним вправам, які 
будуть потрібні у післяопераційному періоді. 

Клініко-фізіологічне обґрунтування використання фізичної реабілітації у хворих  
травматологічного профілю. Особливості  методики фізичної реабілітації у хворих  
травматологічного профілю: при травмах трубчастих кісток, при переломах хребта, кісток 
тазу.  

 
Тема 6. Фізична реабілітація хворих неврологічного профілю. 
Гострі порушення мозкового кровообігу ( інсульти) посідають провідне місце серед 

захворювань і є частою причиною смерті, тимчасової чи стійкої втрати або зниження 
працездатності. 

За статистикою третина хворих з центральними і периферичними паралічами 
втрачають працездатність через несвоєчасне і нерегулярне використання ФР, яка 
спрямована на відновлення втраченої рухової функції. 

ФР при центральних (спастичних) парезах і паралічах: лікування положенням, 
ізольовані пасивні ФВ , активні ФВ для тулуба і здорових кінцівок,  масаж уражених 
кінцівок відповідно до тонусу м’язів у фізіологічному положенні, що поєднується з 
пасивними ФВ, навчання хворих побутовим, трудовим навичкам. Масаж голови 
призначається не раніше 4 тижня після розвитку інсульту. 

Периферичні (в’ялі) парези і паралічі без застосування ФР ускладнюються 



переродженням м’язів у жирову, сполучну тканину, розвитком рубців периневральних 
тканин, м’язово-суглобових контрактур, що призводить до інвалідизації пацієнтів, 
безперспективності проведення невролізу, пластики периферичних нервів. 

Використовують: лікування положенням (протилежне можливій 
контрактурі), масаж у відповідності до тонусу м’язів у коригованому положенні, спеціальні 
ФВ, які не перевищують фізіологічного об’єму рухів, повторюючи їх багатократно 
протягом дня, електроміогімнастика у фізіологічному положенні. 

При травмах СМ вище Х грудного хребця розвиваються спастичні паралічі, нижче 
-в’ялі. 

Використовують: лікування положенням (лежачи на спині, ноги в незначному 
відведенні і розігнуті в тазостегнових і колінних суглобах, гомілковостопні суглоби - у 
фізіологічному положенні, ноги підняті на 60-100, при в’ялих паралічах - бинтування 
гомілок еластичним бинтом), пасивні ФВ (при спастичних ураженнях - повільно, плавно, 
ритмічно, без больових відчуттів, при в’ялих - не перевищуючи фізіологічного об’єму 
рухів), активні ФВ для інтактних м’язів, ДВ для підтримки автоматизму сечового міхура 
(при неглибокому вдиху нахилитися вперед і натиснути на ділянку проекції міхура в певні 
години для сечовипускання), навчання хворих рівновазі, ходьбі за допомогою милиць, 
побутовим, трудовим навичкам. 

При корінцевих синдромах остеохондрозу поперекового відділу хребта 
використовують: лікування положенням (кінцівки зігнуті в колінних і кульшових суглобах, 
сухе розтягнення хребта, носіння корсета), активні ФВ (на розтягнення м’язів, що 
перебувають в контрактурі, зміцнення м’язів черевного пресу, спини, сідниць  у формах ЛГ 
та дозованого плавання, масаж, починаючи з підгострого періоду (класичний, 
сегментарний, періостальний, баночний 

Оцінка ефективності ФР за ступенем відновлення порушених функцій проводиться 
шляхом визначення амплітуди активних і пасивних рухів, сили та тонусу м’язів, 
координації рухів, об’єму побутових і трудових рухових навичок. 

 
Тема 7. Фізична реабілітація в педіатрії. 
Фізична активність  є природною біологічною потребою організму дитини на всіх 

етапах його розвитку. Гіпокінезія веде до зменшення адаптаційних можливостей 
організму, сповільнюючи темпи психо-моторного розвитку, знижуючи функціональні 
можливості багатьох органів і систем, особливо опорно-рухового апарату.Профілактика та 
лікування ортопедичних порушень у дітей проводиться виключно засобами фізичної 
реабілітації. 

 Особливості ФР дітей 1-го року життя, з вродженою м’язовою кривошиєю, при 
дисплазії, підвивиху і вивиху кульшового суглобу,  з дитячим церебральним паралічем, з  
плоскостопістю, при всіх видах порушень постави. 

 
 Тема 8. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології.. 
Заняття фізичними вправами необхідні всім жінкам з неускладненим перебігом 

вагітності після консультації гінеколога. В дні, що відповідають менструаціям, слід 
суттєво знижувати навантаження із-за можливості передчасного переривання вагітності. 
Фізичні вправи в І триместрі вагітності, у ІІ триместрі вагітності, у ІІІ триместрі 
вагітності, для виправлення неправильних положень плоду, у пологах,  у післяпологовий 
період, при запальних процесах статевих органів,  при неправильному положенні матки, 
при функціональному нетриманні сечі, пов’язаному з опущенням матки і стінок піхви.  
 

II. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



№  
з.п. Назва теми Лекції 

(год.) 
Практичні 

(год.) 
СРС 
(год.) 

Розділ 1. Визначення рівня фізичного розвитку та функціональних можливостей 
людини».  

 
1.  Основні завдання і зміст  лікарського контролю. 

Методи комплексного дослідження для оцінки 
фізичного розвитку та функціональних 
можливостей людини. Допуск до оздоровчих та 
спортивних тренувань. 
 

2,0 3,0 5,0 

2.  Визначення та оцінка загальної фізичної 
працездатності людини, аеробної продуктивності та 
толерантності до фізичних навантажень. Допуск до 
оздоровчих та спортивних тренувань. 
 

 3,0 5,0 

3.  Лікарсько-педагогічне спостереження 
тренувального процесу. Предпатологічні стани і 
захворювання при нераціональних заняттях 
фізичними вправами. 
 

 3,0 5,0 

Розділ 2. Основи фізичної реабілітації. 

4.  Загальні основи фізичної реабілітації. Фізична 
реабілітація в кардіології 
 

2,0 3,0 5,0 

5. Фізична реабілітація хворих пульмонологічного, 
гастроентерологічного, та ендокринологічного 
профілів.  
 

2,0 3,0 6,0 

6.  Фізична реабілітація хворих хірургічного та 
травматологічного профілів. 
 

2,0 3,0 6,0 

7.  Фізична реабілітація хворих неврологічного 
профілю. 
 

2,0 3,0 6,0 

8.  Фізична реабілітація в педіатрії. 
 

 3,0 6,0 

9.  Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології.. 
 

 3,0 6,0 

10. Підсумкове заняття.  3,0  

УСЬОГО ГОДИН                                                      90 10 30 50 

КРЕДИТІВ   ЕСТS                                                    3,0    

ЗАЛІК (диференційований залік)    

 

III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  
для студентів 4 курсу 7-8 семестру 



медичного факультету  
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Основні завдання і зміст  лікарського контролю. Методи 

комплексного дослідження для оцінки фізичного розвитку 
та функціональних можливостей людини. Допуск до 
оздоровчих та спортивних тренувань. 
 

2 

2 Загальні основи фізичної реабілітації. Фізична реабілітація 
в кардіології. 

2 

3 Фізична реабілітація хворих пульмонологічного, 
гастроентерологічного, та ендокринологічного профілів.  

2 

4 Фізична реабілітація хворих хірургічного та 
травматологічного профілів. 

2 

5 Фізична реабілітація хворих неврологічного профілю. 2 
 Всього: 10 

 
Завідувач кафедри                                                                                       Копчак О.О.  

 
 

IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
для студентів 4 курсу 7-8 семестру 

медичного факультету 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Основні завдання і зміст  лікарського контролю. Методи 
комплексного дослідження для оцінки фізичного розвитку та 
функціональних можливостей людини. Допуск до оздоровчих та 
спортивних тренувань. 

3,0 

2 Визначення та оцінка загальної фізичної працездатності людини, 
аеробної продуктивності та толерантності до фізичних 
навантажень. Допуск до оздоровчих та спортивних тренувань. 

3,0 

3 Лікарсько-педагогічне спостереження тренувального 
процесу.Предпатологічні стани і захворювання при 
нераціональних заняттях фізичними вправами. 

3,0 

4 Загальні основи фізичної реабілітації. Фізична реабілітація в 
кардіології 3,0 

5 Фізична реабілітація хворих пульмонологічного, 
гастроентерологічного, та ендокринологічного профілів. 3,0 

6 Фізична реабілітація хворих хірургічного та травматологічного 
профілів. 3,0 

7 Фізична реабілітація хворих неврологічного профілю. 3,0 
8 Фізична реабілітація в педіатрії. 3,0 
9 Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології. 3,0 
10 Підсумкове заняття 3,0 

 Всього: 30 
 
 Завідувач кафедри                                                                                       Копчак О.О. 
  
 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  



для студентів 4 курсу 7-8 семестру 
медичного факультету  

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Основні завдання і зміст  лікарського контролю. Знати види 
лікарського контролю і як він проводиться . Методи комплексного 
дослідження для оцінки фізичного розвитку та функціональних 
можливостей людини. Знати функціональні проби (Мартіне-
Кушелевського, Штанге, Генчі, ортостатична проба, проба з 
дозованим ізометричним навантаженням, проба Руф’є). Допуск до 
оздоровчих та спортивних тренувань. 

10 

2 Підготовка до практичних  занять – теоретична підготовка та 
опрацювання практичних навичок (оцінювання результатів 
лікарсько-педагогічного контролю).  

14 

3 Проводити та оцінювати тести Купера, Гарвардський степ-тест. 8 
4 Проводити та оцінювати  тест-PWC-170. 6 
5 Оцінювати функціональний клас хворих з ІХС. 5 
6 Вивчити дренажні вправи для пульмонологічного  хворого та 

гастроентерологічного . 
2 

7 Вивчити вправи для хворих з центральним та периферичним 
паралічем чи парезом. 

4 

8 Підготовка до підсумкового заняття. 1 
 Всього: 50 

  
Завідувач кафедри                                                                                       Копчак О.О.  
 
 
VI. Перелік індивідуальних завдань. 

Індивідуальні завдання видаються кращим студентам, яких надто зацікавила 
дисципліна, та вони претендують на оцінку «відмінно». За виконання цього виду роботи 
студенту нараховуються додаткові бали. 

Індивідуальні заняття включають: 
1. виступи на міжкафедральних, міжвузівських, Всеукраїнських та міжнародних 

конференціях та отримання призових місць;  
2. друкування тез та статтей у фахових журналах та збірниках (збірниках молодих 

вчених та студентів – самостійно, у журналах – можливо у співавторстві); 
3. написання рефератів. 

 
VII. Результати навчання. 
В процесі вивчення дисципліни «фізична реабілітація» студент повинен оволодіти: 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
1. Оволодіти методикою проведення  соматоскопічних і соматометричнихі 

досліджень фізичного людини 
2. Оволодіти методикою оцінки фізичного розвитку методом індексів 
3. Оволодіти методикою проведення функціональних проб (Штанге, Генчі, Мартіне-

Кушелевського, Руф’є, з ізометричним фізичним навантаженням, ортостатична, 
сходження на 4 поверхи стандартної будівлі). 

4. Визначити тип реакції системи кровообігу на динамічне фізичне навантаження. 
5. Оцінити результати гіпоксичних проб (Штанге і Генчі). 
6. Оцінити результати ортостатичної проби. 



7. Оволодіти методикою визначення рівня фізичної працездатності за модифікованим 
тестом Купера.  

8. Оволодіти методикою проведення Гарвардського степ тесту. 
9. Оволодіти методикою МСК за номограмою Астранд-Римінг. 
10. На підставі отриманих результатів дати лікарське заключення що до занять 

оздоровчими  та спортивними тренуваннями. 
11. Оволодіти методикою проведення лікарського-педагогічного контролю. 
12. На підставі виявлених результатів лікарсько-педагогічного контролю дати 

рекомендації тренеру щодо інтенсивності навантаження у всіх частинах заняття. 
13. Оволодіти методикою складати план лікування  з призначенням засобів і форм 

фізичної реабілітації. 
14. Оволодіти методикою дозування фізичних вправ. 
15. Оволодіти методикою оцінювання адекватності та ефективності фізичної 

реабілітації. 
16. Призначати та демонструвати ФВ направлені на розвиток основних рухових 

якостей (загальної витривалості, сили, гнучкості, координації рухів, рівноваги і 
швидкості рухової реакції) 

17. Призначати та демонструвати ФВ: за обсягом залучених м’язів (локальні, 
регіональні, глобальні), за режимом роботи м’язів (динамічні, ізометричні), за 
ознакою активності (постуральні ФВ, пасивні, включаючи основні прийоми 
масажу, пасивно-активні, активні, активні з опором та обтяженням), за джерелами 
енергопостачання (аеробні, анаеробні, змішані), дихальні (статичні, динамічні), 
коригуючі (симетричні, асиметричні), ігрові 

18. Продемонструвати основні прийоми класичного масажу 
19. Визначати і оцінювати функціональний стан організму хворого за результатами 

навантажувальних проб 
20. Призначати засоби ФР за протоколом, демонструвати спеціальні фізичні вправи 
21. Розраховувати Рs трен., швидкість дозованої ходьби, потужність навантаження при 

велотренуванні 
22. Проводити контроль під час тренувальних занять (вимірювання Рs, АТ) і визначати 

адекватність призначених ФН 
23. Проводити оцінку кумулятивного ефекту ФР 

 
 
VIII. Методи навчання студентів. 

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, 
б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС). 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів 
фізичної реабілітації. 

Практичні заняття передбачають:  
1) дослідження студентами рівня фізичного розвитку та функціонального стану серцево-
судинної системи. 
2) дослідження студентами реакції серцево-судинної, вегетативної нервової системи під 
час фізичного навантаження. 
3) давати лікарське заключення щодо занять оздоровчими та спортивними тренуваннями.; 
4) призначення  лікування засобами фізичної реабілітації хворих різноманітного профілю; 
5) вирішення ситуаційних задач. 
 
 
 

IX. Методи контролю якості знань студентів.                                                       



1. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 
відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі 
студентами.  

2. Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з 
аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному 
аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не 
входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при заліковому контролі. 

3. Залік здійснюється по завершенню вивчення дисципліни «Фізична 
реабілітація».  

 

X. Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни. 
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних розділів і 
має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.  

Підсумковий бал за поточну навчальну діяльність (ПНД)  та підсумкові заняття (ПЗ) 
визначається як середнє арифметичне традиційних оцінок за кожне заняття та ПЗ, 
округлене до 2-х знаків після коми та перераховується у багатобальну шкалу за таблицею. 

 
4-бальна шкала 200-бальна 

шкала 
 4-бальна шкала 200-бальна 

шкала 
5 120 3.91-3,94 94 

4.95-4,99 119 3.87-3,9 93 
4.91-4,94 118 3.83- 3,86 92 
4.87-4,9 117 3.79- 3,82 91 
4.83-4,86 116 3.74-3,78 90 
4.79-4,82 115 3.7- 3,73 89 
4.75-4,78 114 3.66- 3,69 88 
4.7-4,74 113 3.62- 3,65 87 
4.66-4,69 112 3.58-3,61 86 
4.62-4,65 111 3.54- 3,57 85 
4.58-4,61 110 3.49- 3,53 84 
4.54-4,57 109 3.45-3,48 83 
4.5-4,53 108 3.41-3,44 82 
4.45-4,49 107 3.37-3,4 81 
4.41-4,44 106 3.33- 3,36 80 
4.37-4,4 105 3.29-3,32 79 
4.33-4,36 104 3.25-3,28 78 
4.29-4,32 103 3.21-3,24 77 
4.25- 4,28 102 3.18-3,2 76 
4.2- 4,24 101 3.15- 3,17 75 
4.16- 4,19 100 3.13- 3,14 74 
4.12- 4,15 99 3.1- 3,12 73 
4.08- 4,11 98 3.07- 3,09 72 
4.04- 4,07 97 3.04-3,06 71 
3.99-4,03 96 3.0-3,03 70 
3.95- 3,98 95 Менше 3 Недостатньо 

 
Критерій оцінювання на підсумковому занятті яке проводиться під час занять – 

90,5% вірно вирішених завдань. 



Критерії оцінювання освоєння практичних навичок на підсумковому занятті – 
«виконав» або «не виконав». 
Мінімальна кількість балів, яку має набрати студент для допуску до диференційованого 
заліку – 70 балів. 
 

Оцінювання теоретичних знань, якщо практичні навички оцінюються  за 
критеріями «виконав», «не виконав» 

Кількість 
питань «5» «4» «3» Усна відповідь за 

білетами, які включають 
теоретичну частину 
дисципліни  

За кожну відповідь студент 
одержує від 10 до 16 балів, що 
відповідає: 
«5» - 16 балів; 
«4» - 13 балів; 
«3» - 10 балів. 

1 16 13 10 
2 16 13 10 
3 16 13 10 
4 16 13 10 
5 16 13 10 

 80 65 50 
 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за вивчення дисципліни – 200 
балів, у тому числі максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність – 120 балів, 
а також максимальна кількість балів за результатами диференційованого заліку - 80 балів. 
Мінімальна кількість балів становить 120, у тому числі мінімальна поточна навчальна 
діяльність – 70 та за результатами диференційованого заліку – 50 балів. 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Оцінювання результатів вивчення дисципліни проводиться під час іспиту. Оцінка з 

дисципліни визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність та іспиту і 
становить min – 120 до max – 200. 

 
Відповідність оцінок за 200 бальною шкалою,  

чотирибальною (національною) шкалою та шкалою ЄСТS 
Оцінка  

за 200 бальною шкалою 
Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за  

чотирибальною 
(національною) шкалою 

180–200 А Відмінно 
160–179 В Добре 
150–159 С Добре 
130–149 D Задовільно 
120–129 E Задовільно  

Менше 120 F, Fx Незадовільно 
 
Кількість балів з фізичної реабілітації, яка нарахована студентам, конвертується у 

шкалу ЕСТSтаким чином: 
Оцінка ЕСТS Статистичний показник 

А Найкращі 10% студентів 
В Наступні 25% студентів 
С Наступні 30% студентів 
D Наступні 25% студентів 
E Останні 10% студентів 

 
Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-ри 

бальну шкалу таким чином: 
Оцінка ESTS Оцінка за 4-ри бальною шкалою 

А «5» 



В,С «4» 
D, E «3» 

FХ,  F «2» 
 
Оцінка з дисципліни FХ, F («2») виставляється студентам, яким не зараховано хоча 

б один розділ з дисципліни після завершення її вивчення. 
 

XI. Засоби оцінювання знань студентів. 
Засобами оцінювання результатів навчання дисципліни «Фізична реабілітація» є:  
– поточний контроль знань;  
– проміжний контроль знань;  
– підсумковий контроль знань;  
– стандартизовані тести;  
– реферати;  
– студентські презентації;  
– виступи на наукових заходах;  
 
XII. Рекомендована література. 
XIII. Основна література: 
1. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце / Амосов Н.М., 
Бендет Я.А. – К.: Здоров’я, 1984. - 254 с.  
2. Граевская    Н.Д.  Долматова  Т.И.  Спортивная  медицина  /  Граевская    Н.Д.  
Долматова Т.И. - М.: Советский спорт, 2005. - 277 с.  
3. Детская  спортивная  медицина  /  Руководство  под  ред.  Тихвинского  С.Б., 
Хрущева С.В. – М., 1984. – 558 с.  
4. Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии / Зациорский В.М. - М.:  
ФиС, 1979. - 151 с.  
5. Карпман В.Л. Спортивная медицина / под. ред. В.Л. Карпмана.- М., 1980 – 346 
с.  
6. Кеннет Купер. Новая аэробика / Кеннет Купер. – М.: ФиС, 1976. –119с.  
7. Куколевский  Г.М.,  Граевская  Н.Д.  Основы  спортивной  медицины / 
Куколевский Г.М., Граевская Н.Д. - М.: Медицина, 1971. - 367 с.  
8. Мартиросов  Э.Г.  Методы  исследования  в  спортивной  антропологии  / 
Мартиросов Э.Г. – М.: ФиС, 1982. – 246 с.  
9. Платонов  В.Н.  Допинг  и  эргогенные  средства  в  спорте  /  Под  общей 
редакцией Платонова В.Н. – К.: Олимпийская литература, 2003. - 574 с.  
10. Романишин М.Я. Фізична реабілітація в спорті / Романишин М.Я. – Рівне, 
2007. - 366 с.  
11. Романчук  А.П.  Современные  подходы  к  оценке  кардиореспираторных 
взаимодействий у спортсменов / Романчук А.П. – Одесса: Астропринт, 2006. -
231с.  
12. Спортивная физиология / под ред. Я.М. Коца. – М., 1986. – 282 с.  
13. Уилмор  Дж.  Х.,  Костил  Д.Л.  Физиология  спорта  и  двигательной 



активности  (перевод  с  английского)  /  Уилмор  Дж.  Х.,  Костил  Д.Л.  -  К.: 
Олимпийская литература, 1997. – 574 с.  
14. Хамзин  Х.Х.  Правильная  осанка  /  Хамзин  Х.Х.    -  М.:Медицина.  1972.  –
94с.  
15. Шаповалова  В.А.,  Коршак  В.М.,  Халтагарова  В.М.  і  ін.  Спортивна 
медицина  і  фізична  реабілітація  /  Шаповалова  В.А.,  Коршак  В.М.,  
Халтагарова В.М. і ін. - К.: Медицина, 2008. - 246с.  
16. Медична  література  в  електронних  бібліотеках:  PubMed,  Embase,  Scirus, 
Google Scholar, eLIBRARY.RU  
17. Відкриті електронні бібліотеки з медицини (повнотекстові версії статей):   
PubMed Central, BioMed Central, Directory of open access journals - Health Sciences, 
Public Library of Science - Medicine, FreeMedicalJournals.com 
18. Абрамченко В.В., Болотских В.М. Лечебная физкультура в акушерстве и 
гинекологии:  Руководство для врачей / Абрамченко В.В., Болотских В.М.  – М.: 
ЭЛБИ – СПб, 2007. – 220 с.  
19. Белая  Н.А.  Руководство  по  лечебному  массажу  /  Белая  Н.А.  –  М.: 
Медицина, 1983. - 287с.  
20. Белова А.Н. Нейрореабилитация: руководство для врачей / Белова А.Н. – М.: 
Антидор, 2000. – 568 с.  
21. Бирюков  А.А.,  Валеев  Н.М.,  Гарасева  Т.С.  Физическая  реабилитации:  
учебник для студентов высших учебных заведений / Бирюков А.А., Валеев Н.М.,  
Гарасева Т.С. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 602 с.  
22. Болезни  органов  дыхания  (Частная  пульмонология):  Руководство  для 
врачей / Под ред. акад. Полеева Н.Р. - М.: Медицина. 1990. – 383 с.  
23. Бонев  Л.  Руководство  по  кинезитерапии  /  Под  ред.  Л.  Бонева  и  др.  – 
София: Медицина и физкультура, 1978. - 357 с.  
24. Воробьёва  И.И.  Двигательный  режим  и  лечебная  физкультура  в 
пульмонологии / Воробьёва И.И. - М.: Медицина, 2000. - 64с.  
25. Гольдблат  Ю.В.  Медико-социальная  реабилитация  в  неврологии  / 
Гольдблат Ю.В. – СПБ.: Политехника, 2006. - 606 с.  
26. Даниел  Г.  Бессесен,  Роберт  Кушнер  Избыточный  вес  и  ожирение.  
Профилактика,  диагностика  и  лечение  /  Даниел  Г.  Бессесен,  Роберт  Кушнер.  
- Бином, 2004. – 240 с.  
27. Денисов М. Ю. Практическая гастроэнтерология для педиатра / Денисов М. 
Ю. - М.: Издатель Мокеев, 2000. – 295 с.  
28. Епифанов  В.А.  Лечебная  физкультура  /  Епифанов  В.А.  -  М.:  ГЕ  ОТАР  
МЕДИА, 2009. - 568 с.  
29. Епифанов В.А. Лечебная физкультура и врачебний контроль /Под ред. В.А. 
Епифанова, Г.Л. Апанасенко. -  М.: Медицина, 1990. - 366 с.  
30. Епифанов  В.А.  Медицинская  реабилитация:  Руководство  для  врачей  / 



Епифанов В.А. - М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 326 с.  
31. Епифанов  В.А.  Лечебная  физкультура  /  Справочник  под  ред.  В.А. 
Епифанова. - М.: Медицина, 1987. - 528 с.  
32. Иванов С.М. Лечебная физическая культура при заболеваниях в детском 
возрасте / под ред. проф. С.М. Иванова. – М.: Медицина, 1983. – 400 с.  
33. Карр Ф.  Акушерство, гинекология и здоровье женщины / Карр Ф.  – М.:   
МЕДпресс-информ, 2005. – 176 с.  
34. Клапчук  В.В.  Лікувальна  фізкультура  і  спортивна  медицина:  підручник 
для студентів вищих навчальних медичних закладів / під ред. В.В. Клапчука, Г.В. 
Дзяка. – К.: Здоров’я, 1995. - 310 с.  
35. Коваленко Е.А., Гуровский Н.Н. Гипокинезия / Коваленко Е.А., Гуровский 
Н.Н. – М.: Медицина, 1980. – 320 с.  
36. Кузин М.И., Шкроб О.С. Лечебная гимнастика в грудной хирургии / Кузин 
М.И., Шкроб О.С. М: Медицина, 1984. – 174 с. 
37. Мухін  В.М.  Фізична  реабілітація  /  Мухін  В.М.  -  К.:  Олимпийская 
література, 2005. - 301с.  
38. Николаева  Л.Ф.,  Аронов  Д.М.  Реабилитация  больных  с  ишемической 
болезнью сердца / Николаева Л.Ф., Аронов Д.М. - М.: Медицина, 1988. -280с.  
39. Поллок  М.Л.,  Шмидт  Д.Х.  Заболевания  сердца  и реабилитация  /  Поллок  
М.Л., Шмидт Д.Х. - К.: Олимпийская література, 2000. - 239 с.  
40. Попов С.Н. Физическая реабилитация / Попов С.Н. - Ростов н/Д.: Феникс,  
2004. - 608 с.  
41. Попова  Н.А.  Лечение  спастических  параличей  в  остром  и  подостром 
периоде / Попова Н.А. – М.: госуд. Изд-во медицинской литературы, 1963. – 120с. 
42. Преварский  Б.П.  Двигательные  режимы  больных  хронической 
ишемической болезнью сердца: Метод. рекомендации. / Преварский Б.П. и др. - 
Киев,1981, - 23с. 
43. Руне Хедман. Спортивная физиология / Руне Хедман. - М.: Физкультура и 
спорт, 1980. - 152 с.  
44. Силуянова  В.А.  Клинико-физиологическое  обоснование  применения  
лечебной  физической  культуры  при  заболеваниях  дыхательного  аппарата// 
Лечебная  физкультура  в  системе  медицинской  реабилитации:  Руководство  
для врачей/  Под ред. А. Ф. Каптелина, И. П. Лебедевой. – М.: Медицина, 1995. - 
С. 262-268  
45. Тайсон  С.  Начните  двигаться:  Руководство  по  восстановлению 
двигательных функций после перенесенного инсульта / под ред. Гуриной Л.А. – 
СПБ.: Политехника, 2001. – 81 с.  
46. Трещинская  М.А.,  Головченко  Ю.И.  Базисная  терапия  церебрального 
инсульта  как  основа  его  лечения  /  Трещинская  М.А.,  Головченко  Ю.И.  - 
Медицина неотложных состояний, 2007, №3. - с.75-78.  



47. Хоули Э., Френкс Б. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / 
Хоум Э., Френкс Б. - Киев, 2004. – 249-252 с.  
48. Шаталюк  Б.П.,  Бориско  А.С.,  Картыш  А.П.  Лечебная  физкультура  при 
бронхиальной астме / Шаталюк Б.П., Бориско А.С., Картыш А.П. - К.: Здоров’я, 
1985. – 60 с.  
49. Шурыгин Д.Я., Вязицкий П.О., Сидоров К.А. Ожирение / Шурыгин Д.Я., 
Вязицкий П.О., Сидоров К.А. - М.: Медицина, 1980. – 264 с.  
50. Юмашев Г.С., Фурман М.Е. Остеохондроз позвоночника / Юмашев Г.С., 
Фурман М.Е. – М.: Медицина, 1984. – 383 с. 
XIII. Допоміжна література: 
1. Віничук С.М. Нервові хвороби : підручник /[за ред. проф. С.М.Віничука, проф. 
Є.Г.Дубенка]. – К : «Здоров’я», 2001. – 696с.  
2. Голубев В.Л. Вегетативные расстройства / В.Л. Голубев, А.М. Вейн, Т.Г. 
Вознесенская,  Воробьева О.В.. - МИА, 2010.- 640с. 
3. Гусев Е.И. Неврология : национальное руководство / Краткое издание. ГЭОТАР-
Медиа, 2014.- 688с.  
4. Левин О.С. Основные лекарственные средства, применяемые в неврологи / О.С. 
Левин. - МЕДпресс-информ, 2014.-368 с. 
5. Мерхольц Я.Ранняя реабилитация после инсульта / Я. Мерхольц. - МЕДпресс-
информ, 2014.-248 с.  
6. Никифоров А.С., Гусев Е.И. Частная неврология :учебное пособие для 
послевузовского образования / А.С. Никифоров, Е.И. Гусев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
7. Томас Р., Броун. Эпилепсия: клиническое руководство / Р. Томас, Броун. -БИНОМ, 
2014.-280с. 
8. Шевага В.М. Неврологія : підручник / [за ред. проф. В.М.Шевага, проф. А.В.Паєнок]. 
– Київ : «Медицина», 2009. – 656с. 
9. Шток В. Н. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней 
нервной системы / В.Н. Шток -Медицинское информационное агентство (МИА), 2013.-
504с. 
 
 XIV. Використання інформаційних ресурсів. 
 

https://sites.google.com/a/kmu.edu.ua/nekmu-u/ 
Neurology.com.ua 

http://www.mif-ua.com/archive/mezhdunarodnyij-nevrologicheskij-zhurnal/numbers 

http://neuronews.com.ua 

XV. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 
Згідно з типовим навчальним планом формою підсумкового контролю знань дисципліни 

«Неврологія»є диференційний залік, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального 
матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на 
практичних заняттях. Диференційний залік здійснюється по завершенню вивчення всіх тем 
розділів дисципліни «Неврологія»протягом двох семестрів, на останньому контрольному 
занятті курсу.  

Під час диференційованого заліку проводиться усне опитування відповідно до білетів, 
вирішення пакету тестових завдань, які включають базові тестові завдання у кількості 30 
тестів. Виконання письмових завдань. Задачі включають всі вивчені розділи дисципліни й 



можуть бути представлені в вигляді питань, ситуаційних задач. На диференційованому 
заліку проводиться оцінювання освоєння практичних навичок. 

 
 


