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Annushka772@gmail.com

Консультації Протягом семестрів згідно графіку
2. Анотація дисципліни

«Фізична реабілітація та спортивна медицина», як навчальна дисципліна це 
використання фізичних вправ і природних чинників у комплексному процесі відновлення 
здоров'я, фізичного стану і працездатності хворих та інвалідів з лікувальною і 
профілактичною метою. Вона є невід'ємною складовою частиною медичної реабілітації 
та застосовується до всіх її періоди та етапи. Фізичну реабілітацію застосовують в 
соціальній та професійній реабілітації. Її засобами є: лікувальна фізична культура і масаж, 
фізіотерапія, механотерапія і т.д. Призначення засобів фізичної реабілітації, 
послідовність застосування її форм і методів визначаються характером перебігу 
захворювання, загальним станом хворого, періодом і етапом відновлення, руховим 
режимом. Спортивна медицина є клінічна дисципліна, яка вивчає позитивний і 
негативний вплив фізичних навантажень різної інтенсивності (від гіпо до гіпердинамії) 
на організм здорової і хворої людини. Спортивна медицина сприяє раціональному 
використанню засобів фізичної культури і спорту для гармонійного розвитку людини, 
зміцнення його здоров'я, підвищення загальної і спеціальної працездатності,
профілактики захворювань.____________________________________________________________

Впвичення дисципліни базується на вивченні студентами українська мова (за 
професійним, спрямуванням), нормальної анатомії, нормальної фізіології, патологічної 
анатомії, патофізіології, фармакології, біохімії, пропедевтики педіатрії, загальної 
хірургії, клінічної анатомії і оперативної хірургії, медичної, психології, пропедевтики 
внутрішньої медицини, травматології і ортопедії, акушерства і гінекології, неврології,
екстреної та невідкладної медичної допомоги.___________________________________________________________

________________________ 3. Мета та завдання навчальної дисципліни________________________
Метою  вивчення «Фізичної реабілітації та спортивної медицини» є формування у 
студентів вміння проводити медичне обстеження різних категорій населення для 
вирішення питань допуску до занять фізичними правами, визначення оптимальної дози 
фізичних навантажень та оцінки їх ефективності та набуття студентами знань про 
найбільш ефективні засоби фізичної культури й інші фізичні чинники, які 
використовуються для раннього повернення хворих та інвалідів до побутових і трудових 
процесів, а також для попередження або ліквідації ускладнень патологічного процесу.

Основне завдання вивчення спортивної медицини полягає в тому, щоб на базі 
фундаментальних знань, отриманих у процесі проходження медичних, біологічних і 
клінічних дисциплін, дати студентам необхідні знання, уміння і навички з використання 
основних форм, засобів і методів спортивної медицини у своїй майбутній практичній 
діяльності.* Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань 
жіночої репродуктивної системи.

4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчення дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина» 
студенти повинні: *

ЗНАТИ:
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• специфіку, підходів відповідно до біо-психо-соціальної моделі;
• стратегії фізичної реабілітації (відновлення та компенсації) та їх патофізіологічне 
підгрунтя, реабілітаційний прогноз;
• принципи пацієнтцентричності в фізичної реабілітації та спортивної медицини;
• принципи організації фізичної реабілітації;
• принципи встановлення цілей в фізичної реабілітації та спортивної медицини;
• права, обов'язки та відповідальність лікаря з фізичної реабілітації та спортивної 

медицини;
• реабілітаційні технології у спортивної медицині;
• принципи створення та застосування індивідуальної програми фізичної реабілітації;
• значення та вміти застосовувати принципи ефективного співробітництва з іншими 
фахівцями сфери охорони здоров'я, зокрема фахівцями фізичної реабілітації та 
спортивної медицини;
• нормативні акти в галузі системи охорони здоров'я, особливо в області захисту прав 

пацієнтів;
• принципи доказової медицини, зокрема принципи доказової медицини в фізичної 

реабілітації та спортивної медицини;
• принципи медичної етики та деонтології;
• чинне законодавство та нормативні документи, що регламентують діяльність органів 
управління та закладів охорони здоров'я;
8 основи права в медицині;
• показники роботи лікувально-профілактичної установи, реабілітаційного закладу, 

диспансерного нагляду та лікарського контролю;
• загальні принципи діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів, 
нервової системи, принципи лікування травматичних ушкоджень у дитячому віці та у 
дорослих;
» принципи та основні медичні проблеми перехідних періодів життя людини;
• чинне законодавство та принципи проведення медико-соціальної експертизи;
• форми і методи санітарної освіти серед населення;
• правила оформлення медичної, реабілітаційної та медико-експертної документації;
• передові інформаційні та Інтернет технології;

• сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її 
аналізу та узагальнення.

УМІТИ:
1. Визначати і правильно документувати необхідні відомості про пацієнта, щоб 

отримати інформацію і враховувати думки колег та інших експертів;
2. Оцінювати та адекватно реагувати на індивідуальні потреби та зміни стану здоров'я 

пацієнтів;
3. Керуватися чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно- 

правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів 
охорони здоров'я, організацію фізичної реабілітації та спортивної медицини;

4. Поліпшувати фізичне, розумове функціонування та активність хворих, сприяти 
підвищенню якості їх життя та забезпеченню повноцінного соціального 
функціонування (участі). При необхідності безпосередньо лікувати відповідну 
хворобу пацієнта, який отримує реабілітаційну допомогу. У випадку тривалих 
симптомів захворювання, функціонування, активність та участь мають бути 
поліпшені із використанням спеціалізованих методів та технік в рамках фізичної 
реабілітації;

5. Надавати невідкладну медичну допомогу при гострих станах, зокрема тих, що 
можуть виникнути протягом проведення фізичної реабілітації;

6. Працювати в тісному контакті з суміжними спеціалістами та службами;____________



7. Брати участь у моніторингу здоров'я населення, сприяти поширенню знань з 
організації фізичної реабілітації серед населення;

8. Дотримуватися принципів медичної деонтології;
9. Планувати свою роботу та здійснювати аналіз її результатів;
10. Вести лікарську та реабілітаційну документацію. Постійно удосконалювати свій 

професійний рівень.
ПЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКО ВИ Х НАВИЧОК Д Л Я  М АЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ  

Перелік практичних навичок зі спортивної медицини:

>  оволодіти методикою комплексного лікарського обстеження осіб, що займаються 
фізичною культурою та спортом,

>  вирішувати питання щодо допуску до занять фізичними вправами та вибору найбільш 
оптимальної їх форми;

>  проводити соматоскопію і соматометрію, на основі аналізу отриманих даних давати 
оцінку фізичного розвитку з рекомендаціями щодо його корекції в навчально- 
тренувальному та оздоровчому процесі;

>  проводити функціональні проби для визначення функціонального стану систем 
кровообігу, дихання і вегетативної нервової системи, та на основі аналізу отриманих 
показників давати загальну оцінку функціональних здібностей організму з 
рекомендаціями щодо їх кореції під час занять фізичними вправами;

>  визначати та оцінювати фізичну працездатність і толерантність до фізичних 
навантажень за допомогою навантажувальних тестів з наданням відповідних 
рекомендацій щодо найбільш оптимального рухового режиму з урахуванням віку, 
статі та інших індивідуальних особливостей організму людини;

>  визначати та оцінювати рівень фізичного здоров’я (фізичний стан) людини та 
надавати рекомендації щодо його покращення засобами фізичної культури;

>  проводити діагностику ранніх ознак перевтоми, гострого та хронічного 
перенапруження, а також інших захворювань, спортивних травм і ушкоджень, що 
виникають внаслідок нераціональних занять фізичною культурою та спортом; 
призначати засоби їх лікування і профілактики;

>  проводити лікарсько-педагогічні спостереження під час занять фізичними вправами;
>  аналізувати та оцінювати умови проведення занять фізичними вправами, а також 

адекватність тренувальних навантажень функціональним можливостям організму на 
різних етапах навчально-тренувального і оздоровчого процесу для подальшої їх 
оптимізації;

>  призначати засоби і методи відновлення функціональних можливостей, фізичної 
працездатності і стану здоров’я в процесі занять фізичною культурою та спортом;

> надавати консультативну допомогу з актуальних питань щодо застосування засобів 
фізичної культури для збереження і зміцнення здоров’я;

> вести санітарно-просвітницьку роботу серед населення з питань здорового способу 
життя, оздоровчої ролі фізичної культури і загартування.

Перелік практичних навичок з фізичної реабілітації:

> проводити огляд, обстеження та тестування функціональних можливостей і рухових 
функцій у пацієнтів з різною патологією для вибору та своєчасного призначення в 
комплексному лікуванні адекватних засобів фізичної реабілітації;

>  на основі результатів обстеження призначати оптимальний режим рухової активності,
пасивні та активні фізичні вправи, інші засоби фізичної реабілітації (масаж, 
загартування і т.п.) хворим в залежності від характеру патології, стадії захворювання, 
індивідуальних особливостей (статі, віку, фізичної підготовленості, функціональних 
здібностей), а також ступеня функціональних порушень на різних етапах фізичної 
реабілітації;___________________________________ ____________________________________



> визначити можливість виникнення ускладнень і тимчасових протипоказань в процесі 
фізичної реабілітації;

>  здійснювати диференційоване призначення засобів та форм фізичної реабілітації, а 
також обґрунтовувати вибір спеціальних вправ і їх дозування хворим з патологією 
системи кровообігу, ураженнями органів дихання, системи травлення і обміну 
речовин;

>  здійснювати диференційоване призначення засобів та форм фізичної реабілітації, 
вибирати найбільш оптимальні лікувальні положення, пасивні і активні вправи, 
прийоми масажу хворим із захворюваннями та травмами нервової системи на різних 
етапах лікування, в залежності від ступеня порушення рухових функцій;

>  здійснювати диференційоване призначення засобів та форм фізичної реабілітації 
хворим в передопераційний і післяопераційні періоди лікування, обгрунтовувати 
вибір спеціальних вправ і їх дозування хворим після операцій на органах грудної і 
черевної порожнини;

>  здійснювати диференційоване призначення засобів та форм фізичної реабілітації 
хворим при травмах опорно-рухового апарату в залежності від локалізації ураження і 
періоду реабілітації, обгрунтовувати вибір спеціальних вправ, їх дози та полегшених 
вихідних положень для їх виконання;

>  здійснювати диференційоване призначення засобів та форм оздоровчої фізичної 
культури чи фізичної реабілітації під час вагітності (нормальної, ускладненої), при 
пологах, в післяпологовому періоді; а також при різних гінекологічних 
захворюваннях;

>  здійснювати диференційоване призначення засобів та форм фізичної реабілітації при 
деяких захворюваннях у дітей раннього віку, обґрунтовувати вибір лікувальних 
положень, спеціальних вправ та їх дозування в залежності характеру патології та 
ступеня рухових порушень;

>  проводити повторні обстеження пацієнтів для визначення адекватності фізичних 
навантажень та оцінки ефективності використаних засобів фізичної реабілітації, 
вносити відповідні корективи;

> надавати консультативну допомогу з актуальних питань щодо застосування засобів 
фізичної реабілітації для вторинної профілактики захворювань, попередження 
розвитку ранніх чи пізніх ускладнень, підвищення якості життя хворих.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 90
Лекції 10
Практичні (семінарські) заняття 30
Самостійна робота 50

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність | Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий

VIII 222 Медицина 4 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма Літерат Завдання, Вага

оцінк
и

Термін
виконан
нязаня

ття
ура год.

МОДУЛЬ 1
Змістовний модуль 1

ТЕМА 1. Сучасні уявлення про 
спортивну медицину і фізичну 
реабілітацію. Медичний контроль в

ПЗ 1-9,
15,17*

Робота на 
парах 
4 год.

6,7 Згідно
розкладу



процесі занять фізичними вправами. 
Методика комплексного лікарського 
обстеження. Визначення та оцінка 
фізичного розвитку.
ТЕМА 2. Дослідження та оцінка 
функціонального стану організму за 
допомогою функціональних проб.

ПЗ 1-9 , 12, 
14

Робота на 
парах 
4 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 3. Кількісна оцінка рівня 
фізичного здоров’я людини. Лікарський 
висновок. Допуск до занять фізичною 
культурою та спортом, Індивідуальні 
рухові режими під час оздоровчих та 
спортивних тренувань.

пз 1-9,
13,15

Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 4. Визначення та оцінка фізичної 
працездатності, аеробної продуктивності 
та толерантності до фізичних 
навантажень.

пз 1-9, 13 Робота на 
парах 
4 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 5. Передпатологічні і патологічні 
стани, захворювання та ушкодження, які 
виникають при нераціональних заняттях 
фізичною культурою та спортом. 
Проблеми допінгу в спорті.

пз 1- 9, 12- 
15

Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 6. Лікарсько-педагогічний 
контроль в процесі занять фізичними 
вправами.Засоби відновлення і 
стимуляції при оздоровчому та 
спортивному тренуванні.

пз 14,15.18
,19

Робота на 
парах 
4 год.

6,7

Змістовний модуль 2
ТЕМА 7. Загальні основи фізичної 
реабілітації. Лікувальна фізкультура в 
системі ФР.

пз 1-9,
20,22,23

Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 8. Фізична реабілітація в клініці 
внутрішніх хвороб

пз 1-9,
14,15

Робота на 
парах 
4 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 9. Фізична реабілітація при 
захворюваннях та травмах нервової 
системи.

пз 1- 9, 11 Робота на 
парах 
4 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 10. Фізична реабілітація в хірургії, 
травматології та ортопедії.

пз 17-19,23 Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 11. Особливості застосування 
засобів фізичної реабілітації в акушерстві 
та гінекології.

пз 1- 9, 
10,15

Робота на 
парах 
4 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 12. Особливості фізичного 
виховання немовлят. Фізична реабілітація 
хворих дітей раннього віку.

пз 1-
9,12,14

Робота на 
парах 
4 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 12. Курація вагітних та породіль, 
підготовка учбової історії пологів. Захист 
учбової історії пологів.

пз 1-9,10 Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

Індивідуальне завдання.



Підсумковий контроль засвоєння 
модулю «Фізична реабілітація, 
спортивна медицина»____________

П К 1-11 Тести 80
13-15 2 год.

Згідно
розкладу

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
ня курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання медичної допомоги, медичної 
евакуації, лікування і профілактики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді диф. заліку 
(усно і тестових завдань).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного 
контролю.
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4-
бал
ьна
шка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 1 16 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 1 14 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74
4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недостатньо

4,54 109 3,99 96 ¥ 5 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82



Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів.

Таблиця 2. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)
заліку:

Національна шкала Бальна шкала
«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не 
менше 50 балів).
Кінцева кількість бітів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума 
балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік) ( Таблиця 2).

Вимоги
до
підсумков
ого
тестового
контролю

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю 
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за 
схемою:
«2» - 0-49 балів;
«3» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичн 
і заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-6
Сума - 120 (Максимальна кількість балів, яку може 
набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 120 балів)

Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах 5
Реферат 15

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
опитування, тести, перевірка рефератів), результатів 
складання за змістовий модуль.

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому 
обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних 
робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених 
навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого 
теоретичного і практичного матеріалу. *
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15. Медицинская реабилитация в артролоргии /  В.Н. Сокрут, В.Н. Козаков, О.В.
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17. Мухін В. М. Фізична реабілітація. -  Видання друге, перероблене та доповнене. -  
Київ: Олімпійська література, 2005. -  248 с.
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