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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 221 «Стоматологія». 

 
 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 І. Основні завдання і зміст лікарського контролю. Методи комплексного 
дослідження для оцінки фізичного розвитку та функціональних можливостей людини. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна 

медицина» полягає у вивченні основ фізичної реабілітації при захворюваннях щелепно-
лицевої ділянки, принципів комплексного застосування методів та засобів відновного 
лікування на всіх 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: 
- аналізувати дані обстеження стоматологічних хворих; 
- визначити провідні симптоми і синдроми при найбільш поширеній стоматологічній 

патології; 
- планувати тактику ведення фізичної реабілітації стоматологічним хворим; 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 

− визначати місце фізичної реабілітації як науки, галузі практичної медицини і учбового 
предмету; 

− клініко-фізіологічне обгрунтування призначення  засобів і форм лікувальної фізкультури 
при захворюваннях щелепно-лицевої ділянки; 

− механізми лікувальної дії засобів ЛФК в різні лікувальні періоди; показання та 
протипоказання до призначення ЛФК; 



− принципи диференційованого призначення засобів ЛФК в залежності від лікувальних 
періодів, спеціальні фізичні вправи, які призначаються хворим  із захворюваннями 
щелепно - лицевої ділянки. 
 

 
вміти: 
- самостійно обґрунтувати і призначити засоби ЛФК хворим із запальними процесами 

щелепно-лицевої ділянки; 
- оволодіти навичками диференційованого призначення ЛФК в залежності від 

клінічного перебігу захворювання. лікувальних періодів; описового і демонстраційного 
виконання спеціальних фізичних вправ, прийомів масажу; 

- оцінити ефективність впливу використання засобів ЛФК в комплексному лікуванні 
хворих із запальними процесами  в щелепно-лицьовій ділянці. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30 годин 1,0 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 

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

 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Розділ І.  Основні завдання і зміст лікарського контролю. Методи комплексного 
дослідження для оцінки фізичного розвитку та функціональних можливостей 

людини. 
Тема 1. Введення. 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. 

 
Розділ 2. Основи фізичної реабілітації. 
 
Тема 2 Використання засобів фізичної реабілітації для профілактики та 

лікування професійних захворювань лікаря-стоматолога.  
Робота стоматолога відноситься до  6 групи важкості (з  7 відомих груп розумової 

праці). і пов’язана з великою відповідальністю, можливими конфліктами з хворими 



людьми, несприятливими діями  шуму  і вібрації. ( особливо негативно впливають високі 
ультразвукові частоти). 
  Негативною  стороною фахової діяльності стоматолога  є зниження рухової 
активності, що призводить до зниження збудження нервових  центрів і рефлекторно знижує 
тонус підкоркових структур. Обмежена рухова активність, напруга найвищих відділів 
центральної нервової системи, нервова, психічна і емоційна напруга можуть призвести до 
функціональних і органічних уражень серцево-судинної системи – гіпертонічної хвороби, 
ішемічної хвороби серця, атеросклерозу   
 Відомо, що динамічна робота скелетних м’язів є одним з регуляторів венозного 
кровообігу. При  тривалому статичному напруженні стискаються глибокі вени , що 
утруднює відтік крові з поверхневих вен і призводить до  їх переповнення. Такі умови  
фахової діяльності стоматолога часто призводять  до варикозного розширення вен нижніх 
кінцівок.  
  Однім з наслідків перенапруження опірно-рухового апарату у стоматологів є 
плоскостопість. Особливо швидко  розвивається плоскостопість у людей, що зневажають 
оздоровчі заняття фізичними вправами.. Уже після 40 років в них може розвинутись 
крихкість  кісток, кісткові  нарости „шипи”, які часто  супроводжуються больовими 
відчуттями ,  ускладнюють носіння взуття. 
 Довготривале  знаходження в зігнутому положенні під час фахової роботи, особливо  
у  осіб з погано розвинутою мускулатурою тулуба, є причиною порушень постави і розвитку 
остеохондрозу хребта. 
 Отже , навіть правильно побудований режим роботи і добра її організація – це ще не 
повне вирішення питання усунення зростаючого фізичного і  психоемоційного пере 
навантаження. Дуже важливим є питання раціональної організації відпочинку в 
післяробочий період. Форма і  зміст відпочинку визначають  його ефективність. В 
сучасному житті особливо важливе значення набуває пошук шляхів і засобів  активного 
відпочинку, який  сформувався в процесі біологічної еволюції людини як захисно-
пристосувальний механізм. Практичні спостереження і численні наукові дані  свідчать про 
те, що заняття фізичною культурою  поповнюють дефіцит м’язової роботи, створюють 
умови для повного зниження нервової напруги,   нівелюють несприятливий вплив 
виробничої діяльності, забезпечують збереження і розвиток рухових функцій, активізують 
перебіг  відновлювальних  реакцій.. Люди, що активно займаються фізичною культурою 
більш працездатні і менше  страждають різними захворюваннями. 
 Знання  цієї теми допоможе майбутньому лікарю попередити ряд захворювань, що 
пов’язані з його фаховою  діяльністю, підвищити загальну і професійну працездатність та 
покращити. якість життя  
 

 Тема 3. Загальні основи фізичної реабілітації. Фізична реабілітація хворих з 
патологією щелепно-лицевої ділянки. 

Лікувальна фізична культура (ЛФК) – самостійна медична дисципліна, яка навчає  
науково обґрунтованому формуванню фізичної активності в комплексному лікуванні 
захворювань , профілактиці їх загострень і ускладнень, відновленні належної якості життя 
хворої людини. . Фізична активність  - це біологічно необхідний компонент 
життєдіяльності : стимулює розвиток дитини, розширює і підтримує на оптимальному рівні 
функціональні можливості дорослої людини, гальмує інволюційні процеси, підвищує 
соціальну значущість особистості. Обмеження фізичної активності під час хвороби 
полегшує функціонування уражених систем і органів, сприяє економізації їх роботи , 
відновлює процеси гальмування в центральній нервовій системі. Проте, необґрунтована 
гіпокінезія хворого тривалий час призводить до стійкого зменшення функціонування 
життєзабезпечуючих систем організму, послаблення процесів збудження центральної 
нервової системи,  погіршення трофічних процесів, появи різних гіперкінетичних 
ускладнень. 



 Своєчасне і індивідуалізоване призначення засобів ЛФК може сприяти компенсації 
порушених функцій ураженої системи і попередженню дистрофічних ускладнень в 
гострому періоді захворювання . В період одужання шляхом  поступового (адекватного для 
організму хворого) збільшення інтенсивності і тривалості фізичної активності 
відновлюється функція і структура морфо-функціонального комплексу ураженої системи.  
 Використання  біологічної суттєвості засобів ЛФК, їх доступності і матеріальної 
дешевизни . на відміну від  медикаментозних засобів,  в лікуванні хворих залежить тільки 
від обізнаності  лікарів. Ось чому вивчення даної теми являється надзвичайно актуальною 
проблемою в навчальному процесі майбутнього лікаря-стоматолога. 

 Тема 4. Особливості використання лікувального масажу в стоматології. 
Функціональні проби в стоматології. 

Масаж – найбільш адекватна фізіологічна  форма лікувальної фізкультури пасивного 
впливу на організм людини. Механічна дія, яка лежить в основі різних прийомів масажу, 
викликає подразнення багатьох рецепторів шкіри, м’яких тканин і періосту. Енергія, яка 
виробляється  при цьому, перетворюється в специфічну енергію відповідних рецепторів 
(ектерорецептори, пропріорецептори, інтерорецептори, тактильні рецептори і ін.). Ці 
подразнення в формі аферентних імпульсів  нервовими шляхами передаються в різні 
відділи центральної нервової системи і синтезуються в складну відповідну реакцію, яка 
викликає різноманітні функціональні   зрушення  в організмі. 

Шкіряні покрови  лиця відрізняються складністю структури і полі 
функціональністю. Жировий шар, який пом’якшує зовнішні механічні впливи, 
розташований нерівномірно, що сприяє швидкому розповсюдженню крововиливів і 
набряків на лиці. Артерії, які живлять м’які тканини  поверхневого шару обличчя, 
утворюють суцільну артеріальну мережу і основні з них розташовані паралельно ходу 
м’язових  жмутків. Венозна мережа, за виключенням вен лоба, двошарова. Поверхневі вени 
розташовані в підшкірній основі над поверхневою фасцією і тому доступні дії навіть легких 
прогладжувань. Лімфатична система також двошарова і віялоподібно розходиться в праву 
і ліву сторони від середньої лінії лиця. 

Своєчасне індивідуалізоване призначення масажу в комплексному лікуванні хворих 
стоматологічного профілю може сприяти прискоренню розсмоктування запальної 
післятравматичної і післяопераційної інфільтрації тканин лиця,  а також попередженню 
дистрофічних ускладнень при різних захворюваннях щелепно-лицьової ділянки,  
відновленню втраченої або ослабленої функції. 

Використання біологічної суттєвості масажу, його доступність і матеріальна 
дешевизна, на відміну від медикаментозних засобів, в лікуванні хворих стоматологічного 
профілю залежить тільки від обізнаності стоматологів. Ось чому вивчення даної теми 
являється надзвичайно актуальною проблемою в навчальному процесі майбутнього лікаря. 

Для об’єктивізації функціональних порушень щелепно-лицевої ділянки в фізичній 
реабілітації хворих стоматологу необхідно вміти провести та оцінити ряд функціональних 
проб: Хрістіансена, Рубінова, а також, при необхідності, провести гнатодинамометрію, 
мастикаціографію, електроміографію.  

Тема 5. Фізична реабілітація у хворих з одонтогенними запальними 
захворюваннями в щелепно-лцевій ділянці. 

Численні дослідження останніх років  свідчать про те, що захворюваність на запальні 
процеси щелепно-лицьової ділянки значно збільшилась. Це обумовлено формуванням  
резистентності бактеріальної флори до антибіотико терапії, зниженням імунологічної 
активності організму, формуванням алергійної чутливості і неадекватної реакції у відповідь 
на дію різних зовнішніх чинників і поширенням інфекцій з період анта на кісткові та 
навколо щелепні м’які тканини. Особливо негативну дію на організм мають такі фактори, 
як переохолодження, інтоксикація, перевтома. 

Запальні процеси щелепно-лицьової ділянки супроводжуються різними за ступенем 
вираженості загальними і місцевими реакції, порушеннями основних функцій щелепно-



лицьової ділянки.  Засоби  лікувальної фізкультури (ЛФК), які використовуються в 
комплексному лікуванні таких хворих, можуть не лише сприяти розсмоктуванню 
запального ексудату і попереджувати виникнення грубих  рубцьових змін тканин, а і здатні 
підвищувати  загальну неспецифічну опірність організму, відновлювати порушені 
внаслідок  запального процесу функції 

Знання лікарем-стоматологом цієї теми забезпечить мотивацію до використання 
засобів ЛФК в комплексному лікуванні хворих, сформує навички самостійного 
диференційованого призначення ЛФК на етапах комплексного лікування, що скоротить 
строки клінічного видужання  та забезпечить найбільш повне відновлення хворих, 
своєчасне повернення їх до суспільно-корисної діяльності. 

Тема 6. Фізична реабілітація хворих з переломами верхньої та нижньої щелеп.  
Переломи щелеп –досить поширена травма і складає майже 15%  всіх  переломів 

кісток. Значно частіше (понад 85 % випадків) спостерігаються переломи нижньої щелепи. 
За численними даними зсув відламків з порушеннями прикусу при переломах нижньої 
щелепи більш всього залежить від скорочення волокон жувальної мускулатури. А при 
переломах верхньої щелепи – від сили і напрямку механічної дії і величини відламків. 
Переломи завжди супроводжуються крововиливами, інфільтрацією м’яких тканин і 
збільшенням тонусу жувальної мускулатури. Тому іммобілізаційний період лікування часто 
ускладнюється функціональними порушеннями щелепно-лицьової ділянки і внаслідок 
спотворення обличчя – психоемоційними розладами. Весь комплекс  порушень 
проявляється зменшенням амплітуди рухів в скронево-нижньощелепних суглобах, 
зниженням сили і тонусу жувальної мускулатури,  болями в ділянці оссифікації  м’язів, 
сухожиль і суглобових капсул. 

Після надання відповідної хірургічної допомоги, ефективність лікування таких 
хворих залежить від  своєчасного і систематичного застосування адекватних 
немедикаментозних засобів лікувальної фізкультури (ЛФК). Адекватне використання 
засобів ЛФК  значно прискорило формування і структуризацію кісткового мозолю, 
відновилює обсяг рухів в скронево-нижньощелепних суглобах, силу, швидкість і 
координацію жувальної мускулатури, допомагає відновити якість життя хворого. 

Тема 7. Фізична реабілітація хворих при артритах та артрозах скронево-
нижньощелепних суглобів. Фізична реабілітація хворих з невритом лицевого та 
трійчатого нервів. 

 
Запальні захворювання скронево-нижнєщелепного суглобу (СНС)  викликають 

численні порушення загального і місцевого характеру, що потребує диференційованого 
підходу при призначенні комплексного лікування. Внаслідок порушення функції 
жувальних та мімічних м’язів, м’якого піднебіння, слинних залоз, розвиваються розлади 
ковтання та мовлення, перегортання їжі у роті. Будучи засобом функціональної терапії, 
лікувальна фізкультура повинна використовуватись як обов’язковий і повноправний 
елемент сучасного комплексного лікування. Використання ЛФК в лікуванні хворих на 
артрит направлено на зменшення та ліквідацію запальних та місцевих проявів 
захворювання, найбільш повне функціональне відновлення хворого, профілактику 
контрактури СНС. Виникнення анкілозу СНС, як ускладнення запального процесу в 
щелепно-лицьовій ділянці з наступним ортопедичним чи хірургічним лікуванням теж 
потребує обов’язкового використання лікувальної фізкультури. Аналогічними 
порушеннями супроводжуються і дегенеративно-дистрофічні процеси в ділянці СНС – 
артрози, лікування яких теж повинно включати засоби ЛФК. Адже, для повного 
відновлення порушених функцій жування, ковтання, мовлення, травлення, дихання, 
косметичних дефектів застосування тільки медикаментозних та хірургічних методів буде 
недостатньо. Оскільки ЛФК є методом патогенетичної і симптоматичної терапії 
необхідність своєчасного і  адекватного призначення засобів ЛФК як для профілактики 
можливих ускладнень так і для відновлення вже наявних порушень повинно 



усвідомлюватися молодими лікарями ще в процесі навчання. Це дозволить підготувати 
молодих спеціалістів не тільки до можливих проблем, з якими вони будуть стикатися в 
своїй практиці, а й навчити їх максимально широко та грамотно використовувати всі 
існуючі методи лікування не обмежуючись застосуванням лише хірургічного та 
медикаментозного, які не дозволяють в повному обсязі досягти функціонального одужання. 
Саме на це слід звертати увагу майбутніх лікарів, так як умови навчання у медичному вузі 
не завжди дозволяють прослідкувати весь процес одужання хворих і більшість клінічних 
дисциплін спрямовані на навчання лікуванню саме гострих процесів чи станів, які 
становлять серйозну небезпеку для здоров’я та життя хворого. Але, після ліквідації 
гострого процесу, як правило не наступає швидке „очікуване” видужання хворого, 
внаслідок певної тривалості відновних та репаративних процесів. Особливо це стосується 
саме запальних процесів в ділянці СНС чи оперативної ліквідації атрозу цього суглобу.  

Адже, обов’язок лікаря полягає не тільки в „швидкій” допомозі, а і в максимально 
можливому відновленні хворого, поверненні його до звичайних умов побуту та в 
забезпеченні відповідної якості його життя,  в чому і полягає актуальність даної теми. 

Відносно часте ураження лицевого нерва пояснюється особливістю його 
анатомічного знаходження та легкою травматизацією..Клінічно неврит лицевого нерву 
проявляється паралічем мімічних м’язів.на ураженій стороні. Скорочення м’язів здорової 
сторони призводить до постійного розтягнення і в подальшому до слабкості паретичних  
м’язів. Одним із самих тяжких ускладнень являється розвиток контрактури паретичних 
м’язів та поява патологічних синкінезій. 
 Неврит та невралгія трійчастого нерва характеризуються больовими пароксизмами, 
які локалізуються в зоні інервації однієї із віток нерва (частіше другої). Приступи 
провокують жування, умивання, сміх, торкання певної частини обличчя та слизової 
оболонки рота.  
 Для відновлення порушених функцій фізична реабілітація використовується як 
обов’язків та повноправний елемент сучасного комплексного лікування таких хворих. 
 
 Тема 8. Фізична реабілітація хворих з порушенням прикуса. 
Аномалія розвитку зубощелепної системи проявляється  аномаліями розвитку зубів  
(прорізування, їх кількості, положення, величини і форми і структури) і щелеп (вроджені 
вади розвитку, порушення росту щелеп, їх деформації, неправильне розташування щелеп в 
черепі). Клінічні деформації і зміни зубних рядів характеризуються змінами в сагітальному, 
трансверсальному, вертикальному і одночасно в  декількох напрямках. 

Порушення функції м’язів щелепно-лицьової ділянки при аномаліях прикусу є  
важливою причиною формування і прогресування деформацій. Порушення координації 
мускулатури також може привести до диспропорції росту щелеп і інших кісток черепа.  При 
аномаліях прикусу порушується фізіологічна рівновага м’язів навколоротової ділянки, 
змикання губ, функціональна зміна жувальних м’язів, знижується їх тонус, біоелектрична 
активність, порушується функція м’язів язика, нормальний взаємозв’язок між формою і 
функцією губ. При цьому спостерігаються зміни характеру дихання (переважає носо-
ротовий або ротовий тип дихання), що призводить до захворювань верхніх дихальних 
шляхів. Ступень тяжкості порушень функцій зовнішнього дихання залежить від характеру 
аномалій прикусу. При аномаліях прикусу порушення жування має негативний вплив на 
функцію органів травлення. В залежності від виду аномалії, характеру і степеню 
функціональних змін мімічної, жувальної мускулатури , порушення рівноваги  м’язів біля 
ротової ділянки, що призводить до порушення фонації. Характерної рисою порушення мови 
є ринофонія і ринолалія. При аномаліях прикусу в  70 % порушується постава, що 
зумовлюється  низьким фізичним розвитком і переміщенням центру тяжіння вперед від осі  
корпусу і зміною положення голови. Порушення мови, зміни форми обличчя, відставання 
у фізичному розвитку  негативно відбивається на психоемоційному стані хворого, роблять 
його менш комунікабельним.  



Використання лікувальної фізкультури в ортодонтії обумовлено з одного боку 
цілеспрямованою дією на м’язи  щелепно-лицьової ділянки ,що сприяє нормалізації як 
форми так і функції зубощелепної системи, з другого – загальною дією на  фізичний 
розвиток, функцію системи кровообігу, органів дихання і травлення, психоемоційну сферу. 
Використання засобів лікувальної фізкультури найбільш ефективно  в періоди молочного і 
змінного прикусів, коли відбувається інтенсивний ріст зубощелепної системи.   
Ортодонтичне і оперативне лікування аномалій зубощелепної системи без застосування 
засобів лікувальної фізкультури неможливе, так як усунення тільки морфологічних 
порушень не приводить до відновлення  порушених функцій. Припинення занять 
лікувальною фізкультурою призводить до зниження ефективності ортодонтичного і 
оператьивного  лікування і  рецидивів аномалій.  

Отже,  вивчення даної теми  в навчальному процесі майбутнього лікаря. є  
надзвичайно актуальною проблемою. 

 
Тема 9. Фізична реабілітація хворих при реконстривних та пластичних 

операціях в щелепно-лицевій ділянці. 
 
Вроджені вади щелепно-лицьової ділянки супроводжуються грубими 

функціональними  розладами носового дихання, мови, жування., і якщо не надати 
кваліфікованої медичної допомоги в дитинстві , то у хворого формуються вторинні 
деформації щелеп, зубів, розвиваються патологічні зміни в носовій частині глотки, бронхах, 
легенях, затримується психомоторний розвиток дитини.  

Хірургічна корекція цих змін проводиться до 5-6 років життя дитини в два етапи: 1-
підготовка до операції, оперативне втручання; 2- амбулаторне відновлення функціональних 
розладів. До трьох місяців життя дитини використовується масаж і рефлекторні вправи, які 
базуються на безумовних шкірно-м’язових рефлексах (рефлекс смоктання і рефлекси, які 
супроводжуються розгинанням тулуба і кінцівок). Після чотирьох місяців життя до 
рефлекторних вправ додаються пасивні вправи , а з другого півріччя – і активні вправи 

Оперативне втручання є досить травмуючим фактором для організму дитини  і навіть 
при найдосконалішій хірургічній техніці нерідко супроводжується значними порушеннями 
і післяопераційними ускладненнями. Великою проблемою реконструктивних операцій 
щелепно-лицьової ділянки є відторгнення і запалення Філатовського стебла, трофічні 
порушення в кінцівці на яку мігроване стебло.  

З перших днів лікування потрібно завойовувати  довіру хворого та  його батьків, 
дохідливо й чітко пояснювати їм потребу  самостійного  повторення  призначених засобів 
ЛФК, що відповідно позначається на ефективності комплексного лікування .Використання 
біологічної суттєвості засобів ЛФК,  їх доступності і матеріальної дешевизни, на відміну 
від медикаментозних засобів, в комплексному лікуванні хворих  з вадами щелепно-лицьової 
ділянки залежить тільки від обізнаності стоматологів. Отже,  вивчення даної теми  в 
навчальному процесі майбутнього лікаря. є  надзвичайно актуальною проблемою 
 

 
 

II. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№  
з.п. Назва теми Лекції 

(год.) 
Практичні 

(год.) 
СРС 
(год.) 

Розділ І.  Основні завдання і зміст лікарського контролю. Методи 
комплексного дослідження для оцінки фізичного розвитку та функціональних 

можливостей людини» 
1. Ввдення. Основні завдання і 

зміст  лікарського контролю. 
 2 2 



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

Розділ 2. Основи фізичної реабілітації. 
 

2. Використання засобів 
фізичної реабілітації для 
профілактики та лікування 
професійних захворювань 
лікаря-стоматолога.  
 

 

2 2 

3. Загальні основи фізичної 
реабілітації. Фізична 
реабілітація хворих з патологією 
щелепно-лицевої ділянки. 
 

 

2  

4. Особливості використання 
лікувального масажу в 
стоматології. Функціональні 
проби в стоматології. 
 

 

2 2 

5. Фізична реабілітація у хворих з 
одонтогенними запальними 
захворюваннями в щелепно-
лцевій ділянці. 
 

 

2  

6. Фізична реабілітація хворих з 
переломами верхньої та нижньої 
щелеп. 

 
2  

7. Фізична реабілітація хворих при 
артритах та артрозах скронево-
нижньощелепних суглобів. 
Фізична реабілітація хворих з 
невритом лицевого та 
трійчатого нервів. 
. 

 

2 2 

8. Фізична реабілітація хворих з 
порушенням прикуса. 
 

 
2 2 

9. Фізична реабілітація хворих при 
реконстривних та пластичних 
операціях в щелепно-лицевій 
ділянці. 
 

 2 

 

10 Підсумкове заняття.  2  
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III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
Розділ І.  Основні завдання і зміст лікарського контролю. Методи 

комплексного дослідження для оцінки фізичного розвитку та 
функціональних можливостей людини. 

 

1. 

Ввдення. 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. 

Використання засобів фізичної реабілітації для 
профілактики та лікування професійних захворювань 
лікаря-стоматолога.  
 

2 

3. 
Загальні основи фізичної реабілітації. Фізична реабілітація 
хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки. 
 

1 

4. Особливості використання лікувального масажу в 
стоматології. Функціональні проби в стоматології. 

2 

5. 
Фізична реабілітація у хворих з одонтогенними запальними 
захворюваннями в щелепно-лцевій ділянці. 
 

2 

6.  Фізична реабілітація хворих з переломами верхньої та 
нижньої щелеп. 

2 

Розділ 2. Основи фізичної реабілітації. 
 

7. 

Фізична реабілітація хворих при артритах та артрозах 
скронево-нижньощелепних суглобів. Фізична реабілітація 
хворих з невритом лицевого та трійчатого нервів. 
 

2 

8.  Фізична реабілітація хворих з порушенням прикуса. 
 

2 

9. 
Фізична реабілітація хворих при реконстривних та 
пластичних операціях в щелепно-лицевій ділянці. 
 

1 

10. Підсумковий  контроль 2 
 Всього: 20 

 
 

IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1. Функціональні проби в стоматології 2 
2. Індивідуальна самостійна робота 6 



3. Підготовка до підсумкового контролю  2 
 Всього: 10 

 
VI. Перелік індивідуальних завдань. 
Індивідуальні завдання даються кращим студентам, які дуже цікавляться 

дисципліною, і вони претендують на "відмінно". За виконання даної роботи студент 
отримає додаткові бали. 

 
Індивідуальні завдання: 

1. Написання рефератів. 
2. Доповіді на науково-практичних конференціях. 
3. Друкування тез та статей у фахових журналах та збірниках 

 
VII. Результати навчання. 
В процесі вивчення дисципліни студент повинен оволодіти: 
1. вміти самостійно обґрунтувати і призначити засоби ЛФК хворим із запальними 

процесами щелепно-лицьової ділянки; 
2. - оволодіти навичками диференційованого призначення ЛФК в залежності від 

клінічного перебігу захворювання. лікувальних періодів; описового і демонстраційного 
виконання спеціальних фізичних вправ, прийомів масажу; 

3. - оцінити ефективність впливу використання засобів ЛФК в комплексному лікуванні 
хворих із запальними процесами  в щелепно-лицьовій ділянці; 

4. - оволодіти   вміннями обґрунтування і самостійного призначення засобів ЛФК  для 
профілактики професійних захворювань  у лікаря стоматолога; 

Оволодіти   вміннями обґрунтування і самостійного призначення засобів ЛФК в 
комплексному лікуванні хворих   стоматологічного профілю; 
5. Вміти самостійно обґрунтовувати і призначати засоби ЛФК в комплексному лікуванні 

хворих з артритами та артрозами  СНС 
6. Оволодіти   вміннями обґрунтування і самостійного призначення засобів ЛФК в 

комплексному лікуванні хворих   з  порушеннями та аномаліями прикусу . 
7. Оволодіти   вміннями обґрунтування і самостійного призначення засобів ЛФК в 

комплексному лікуванні хворих після реконструктивних операцій. 
 

VIII. Методи навчання студентів. 
Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:а) 

практичні заняття, б) самостійна робота студентів (СРС). 
Практичні заняття передбачають:  

1) дослідження студентами стоатологічного  хворого; 
2) дослідження студентами статусу при різних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки;; 
3) призначення сучасних засобів фізичної реабілітації для лікування стоматологічних 
хворих; 
4) вирішення ситуаційних задач, 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; 

1 16 13 10 
2 16 13 10 



3 16 13 10 «4» - 13 балів; 
«3» - 10 балів. 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 або - 80 
балів. Мінімальна кількість балів становить 120, у тому числі мінімальна поточна навчальна 
діяльність – 70 та за результатами дифенційованого 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 неврології, 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 підрозділ з дисципліни після завершення її вивчення. 
 

XI. Засоби оцінювання знань студентів. 
Засобами оцінювання результатів навчання дисципліни «Неврологія» є:  



– поточний контроль знань;  
– проміжний контроль знань;  
– підсумковий контроль знань;  
– стандартизовані тести;  
– написання та захист «Історії хвороби пацієнта»;  
– реферати;  
– студентські презентації;  
– виступи на наукових заходах;  
 
XII. Рекомендована література 
XIII. Основна література:  

1. Абрамова В.В. Фізична реабілітація, спортивна медицина. / В.В. Абрамова, О.Л. 
Смирнова. – Д.: Журфонд, 2014. – 456 с. 

2. Вакуленко Л. О., Клапчук В.В. Основи фізичної реабілітації: учеб.пос. - Тернопіль, 
2010. - 239 с 

3. Вовканич A.C. Вступ у фізичну реабілітацію (матеріали лекційного курсу): навч. 
посіб. / A.C. Вовканич. - Львів: НВФ “Українські технологи-”, 2008. - 200 с. 

4. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 2001. - 202 с. 
5. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура (кинезитерапия): Учеб. для 

студентов высших учебных заведений. — 2-е изд., стер. — М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2001. —608 с 

6. Епифанов В.А. Восстановительная медицина: Справочник. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2007. 

7. Епифанов В.А. Медицинская реабилитация / В.А. Епифанов. Учебник. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2012.-304 с. 

8. Использование тренажеров в оздоровительных целях / Шеможенко A.A., Душанин 
С.А. - К.: Здоров’я, 2004. -136 с. 

9. Козлова Л.В. Основы реабилитации. / Л.В. Козлов, С.А. Козлов, Л.А. Семененко. - 
Изд-во.: Феникс, 2003. - 480 с. 

10. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина; за ред. В.В. Клапчука та Г.В. Дзяка. 
- К.: Здоров’я, 2005. - 297 с. 

11. Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухін. - К.: Олімпійська література, 2005. - 
472 с. 

12. Мухін В.Н. Фізична реабілітація. - K.: Олімпійська література, 2000 - 422 с. 
13. Немедикаментозное лечение в клинике внутренних болезней / Бабов К.Д., Блинер 

М.А. - К.: Здоров’я, 1995. - 528 с. 
14. Руководство по реабилитации больных с двигательными нарушениями: в 2-х томах 

/ под ред. А.Н. Беловой, О.Н. Щепетовой. - М.: Антидор, 1998. - 860 с. 
15. Лукомский И.В., Стех Э.Э. Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж: Учебное 

пособие / Под ред. B.C. Улащика. - Минск.: Высшая школа, 1999. - 335 с. 
16. Физическая реабилитация: учебник для академий и институтов физической 

культуры / Под общей ред. проф. С.Н. Попова. - Ростов на Дону: Феникс, 1999. - 608 
с. 

17. Штеренгерц A.C. Лечебная физкультура и массаж при заболеваниях и травмах 
нервной системы у детей. - К.: Здоров’я, 1989. -192 с. 
 
Додаткова: 

1. Апанасенко Г.Л., Волков В.В. Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. - К.: Здоров'я, 1999. -124 с. 

2. Березовский Б.А., ТринякН.Г. Лечебная физкультура при заболеваниях 
дыхательных путей и легких. - К.: Здоров'я, 1998. - 98 с. 



3. Вардимиади Н.Д., МашковаЛ.Г. Лечебная физическая культура при хронических 
заболеваниях печени и желчных путей. - К: Здоров'я, 1985. - 46 с. 

4. Лечебная физическая культура / Справочник под ред. В.А. Епифанова. - М.: 
Медицина, 1997. - 340 с. 

5. Фонарев М.И., Фонарева Т.А. Лечебная физическая культура при детских болезнях. 
- Спб.: Медицина, 2001. -360 с. 

6.  Штеренгерц А.Е., Белая H.A. Массаж для взрослых и детей. - К: Здоров'я, 1992. - 
379 с. 

7. Лечебная физкультура в медицинской реабилитации / Под ред. А.Ф. Каптелина. - М.: 
Медицина, 1995. - 480 с.  
 
14. Інформаційні ресурси 
1. http://physical-rehabilitation.info/?cat=7 
2. meduha.net/download/file/fid/401 
3. http://meduniver.com/Medical/Book/37.html 
4. http://medgarant.net.ua/rehabilitation.pdf 
5.http://kingmed.info/knigi/Lechebnaa_fizkyltyra_Reabilitatsia/book_2703/Fizicheskaya

_reabilitatsiya_3-e_izdanie-Popov_SN-2005-doc 
6. www.twirpx.com/file/1430762/ 
7. Мухін В.М. Фізична реабілітація - Все для студента - Twirpx 
8. www.twirpx.com/file/1430762/ 
9. ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ (PDF Download Available) 
https://www.researchgate.net/.../289520836_OSNOVI_FIZICNOI_REABILITACII 
10. Основи фізичної реабілітації.pdf 
repository.ldufk.edu.ua/bitstream/.../1/П%20основи%20фізичної%20реабілітації.pd 
 
 

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

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

Під час 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 заліку проводиться оцінювання 
освоєння практичних навичок. 
 
 


