
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 

Кафедра хірургічних хвороб з курсом акушерства та гінекології та 
курсом педіатрії і дитячих інфекційних хвороб

СИЛАБУС 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, СПОРТИВНА
МЕДИЦИНА»

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Другий (магістерський) рівень 
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Магістр 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 Охорона здоров’я 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 Стоматологія

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри хірургічних хвороб з 
курсом акушерства та гінекології та курсом 
педіатрії і дитячих інфекційних хвороб

Протокол
Завідувач

№ У
кафедри

2020
О.О. Гончарук

Київ 2020



1. Загальна інформація
Назва дисципліни Фізична реабілітація, спортивна медицина
Викладач (-і) Рушай А.К.
Контактний телефон викладача +38(099)904- 24-45
E-mail викладача Annushka772@gmai 1 .com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни ЗО год.
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

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.____________

Предметом вивчення дисципліни є формування в студентів адекватних уявлень про 
їхню майбутню діяльність, особливості професії й тих вимог, які будуть пред'явлені 
майбутньому фахівцеві з вищою освітою.Медичні ВНЗ повинні готувати всебічно 
розвинених спеціалістів, які б володіли теоретичними знаннями і практичними 
навичками та вміннями застосування різноманітних засобів фізичної реабіліт ації в 
своїй лікувально-профілактичній роботі.
М іж дисциплінарні зв ’язки: Дисципліна «Фізичнареабілітація, спортивна медицина» 
вивчається в циклі дисциплін професійно-орієнтованої підготовки, що відповідають 
структурно-логічній схемі навчального плану та опирається на дисципліни: анатомія 
людини, фізіологія людини, валеологія, лікувальна фізкультура, фізичне виховання, 
медична реабілітація, фізіотерапія, рефлексотерапія.

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. *
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___________________4. Результати навчання (компетентності)_______________________
В результаті вивчення дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина» 
студенти повинні:

ЗНАТИ:
1. Мати уявлення про спортивну медицину, знати її мету та основні 

завдання.
2. Розуміти значення медичного (лікарського) контролю при оздоровчому та 

спортивному тренуванні.
3. Аналізувати дані комплексного лікарського обстеження з визначенням 

фізичного розвитку, функціональних здібностей та стану здоров’я 
обстежених осіб.

4. Давати рекомендації щодо вибору найбільш оптимального виду занять 
фізичними вправами, рекреаційно-оздоровчих та тренуючих рухових 
режимів в залежності від фізичного стану.

5. Трактувати зміни основних фізіологічних систем під впливом фізичних 
навантажень різної інтенсивності.

6. Знати причини виникнення передпатологічних та патологічних станів, а 
також фактори ризику раптової смерті при нераціональних заняттях 
фізичною культурою і спортом.

7. Знати і проводити діагностику гострого та хронічного фізичного 
перенапруження, а також інших захворювань і ушкоджень, що виникають 
внаслідок неадекватних фізичних навантажень; володіти методами 
невідкладної допомоги і лікування гострого та хронічного фізичного 
перенапруження.

8. Давати рекомендації щодо медико-біологічних й інших засобів 
профілактики перевтомлення та відновлення фізичної працездатності при 
оздоровчому тренуванні й у сучасному спорті.

УМІТИ:
1. Трактувати поняття «реабілітація». Знати мету, завдання та основні 

напрямки (аспекти) реабілітації.
2. Мати уявлення про «фізичну реабілітацію» (ФР), визначати її мету, 

завдання, основні засоби та методичні принципи.
3. Розуміти значення ФР для більш швидкого відновлення здоров’я, 

порушених функцій і працездатності хворих, підвищення якості їх 
життя, попередження або ліквідації наслідків патологічного процесу.

4. Знати визначення та особливості методу лікувальної фізкультури 
(ЛФК) як основного засобу ФР, пояснювати механізми лікувальної дії 
фізичних вправ та масажу на організм, розуміти основні принципи 
підбору та дозування фізичних навантажень.

5. Знати оптимальні режими рухової активності для призначення хворим 
на стаціонарному, амбулаторно-поліклінічному та санаторно- 
курортному етапах відновного лікування, їх завдання і зміст залежно 
від періоду ФР.

6. Знати основні завдання, особливості окремих методик ЛФК та 
спеціальні вправи при патології внутрішніх органів, захворюваннях і



ушкодженнях нервової системи, травмах і захворюваннях опорно- 
рухового апарату, при оперативних втручаннях, а також в акушерсько- 
гінекологічній практиці та педіатрії.

7. Знати надання хворим різноманітного профілю рекомендацій щодо 
самостійних занять фізичними вправами за вказівкою лікаря, з 
поясненням особливостей самоконтролю під час занять.

8. Знати як оцінити ефективність застосування засобів фізичної 
реабілітації в процесі відновного лікування.

ПЕРЕЛІК ОБОВ ’Я ЗК О ВИ Х НАВИЧОК Д Л Я  М АЙБУТНЬОЇ ПРАКТИ КИ
1. Володіти методикою комплексного лікарського обстеження осіб, які 

займаються фізичними вправами.
2. Аналізувати лікарський висновок за результатами обстеження, 

вирішувати питання допуску до занять спортом та фізичною 
культурою, здійснювати розподіл на медичні групи .
Виявляти зовнішні ознаки різних ступенів стомлення при виконанні 
фізичних вправ
Аналізувати показання та протипоказання до застосування засобів ФР 
у хворих різноманітного профілю.

5. Здійснювати вибір найбільш ефективних засобів ФР з урахуванням 
клінічного перебігу захворювань (фази, стадії, ступеня 
функціональних розладів), супутньої патології, а також відповідно до 
індивідуальних особливостей організму: віку, статі, функціональшіх 
здібностей, рівня фізичної підготовленості та толерантності до 
фізичних навантажень.

з .
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5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин ЗО
Лекції 4
Практичні (семінарські) заняття 16
Самостійна робота 10

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

VIII 221 Стоматологія 4 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма
занят
тя

Літерат
ура

Завдання,
год.

Вага
оцінки

Термін
виконан
ня

МОДУЛЬ 1
Змістовний модуль 1

ТЕМА 1. Сучасні уявлення про спортивну 
медицину і фізичну реабілітацію. 
Медичний контроль в процесі занять 
фізичними вправами. М етодика 
комплексного лікарського обстеження. 
Визначення та оцінка фізичного розвитку.

ПЗ 1-9,
15

Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 2. Дослідження та оцінка 
функціонального стану організму за

ПЗ 1-9, 12, 
1П

Робота на 
парах 
1 год.

6,7 Згідно
розкладу



допомогою функціональних проб.
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 
1 год.

6,7 Згідно
розкладу

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

п з 1-9, 13 Робота на 
парах 
1 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 
1 год.

6,7 Згідно
розкладу

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

п з 14,15 Робота на 
парах 
1 год.

6,7

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

п з 1-9, 14 Робота на 
парах 
2 год.

6,7 Згідно
розкладу

ТЕМА 8. Фізична реабілітація в клініці 
внутрішніх хвороб

п з 1-9,
14,15

Робота на 
парах 
1 год.

6,7 Згідно
розкладу

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

п з 1-9, 11 Робота на 
парах 
1 год.

6,7 Згідно
розкладу

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

п з 17-13 Робота на 
парах 
1 год.

6,7 Згідно
розкладу

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

п з 1-9,
10,15

Робота на 
парах 
1 год.

6,7 Згідно
розкладу

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

п з 1-
9,12,14

Робота на 
парах 
1 год.

6,7 Згідно
розкладу

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

п з 1-9,10 Робота на 
парах 
1 год.

6,7 Згідно
розкладу

Індивідуальне завдання.
Підсумковий контроль засвоєння 
модулю «Фізична реабілітація, 
спортивна медицина»

ПК 1-11
13-15

Робота на 
парах 
1 год.

80 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 ме 
евакуації, лікування і профілактики.
О цінки у національній ш калі («відмінно» -  5, «добр 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставля 
відвідування та  успіш ності академічної групи. 
Підсумковий контроль успішності навчання проводи 
(усно і тестових завдань).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студ 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів. 
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати ступ 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали, 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за т 
шкалою під час вивчення дисципліни впродовж сем( 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаї 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостіі 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роб 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Зас 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час 
контролю.
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну і 
шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (дш

дичної допомоги, медичної

>е» -  4, «задовільно» -  3, 
ю ться у ж урналах обліку

ться у вигляді диф. заліку 

ент за поточну навчальну

і,ент за поточну навчальну 
Розрахунок кількості балів 
радиційною (національною) 
гетру, шляхом обчислення 
сів після коми, 
ш а робота студентів, яка 
отою, оцінюється під час 
воєння тем, які виносяться 

підсумкового модульного

цяльність у багатобальну 
іеренційованим заліком))

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
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 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 О 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недостатньо

4,54 109 3,99 96 3,45 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

ш.
менше 50 балів).



Кінцева кількість балів, 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.

Практичні
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.

8. Рекомендована література
О с н о в н а

Базова

1 .Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих 
мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, 0 . Б. Неханевич [та ін.] 
; за ред. професора В. В. Абрамова та доцента 0 . Л. Смирнової. -  
Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. -  456 с. : іл. 79.

2 .Лікувальна фізкультура та спортивна медицина : вибрані лекції для 
студентів / [Абрамов В. В., Клапчук В. В., Смирнова 0 . Л. та ін.] ; за ред. 
проф. В. В. Клапчука. -  Дніпропетровськ : Медакадемія, 2006. -  179 с.

3 .Лікувальна фізкультура та спортивна медіІЦина : тестові завдання для



контролю знань студентів медичного та стоматологічного факультетів 
вищих медичних навчальних закладів ІУ рівнів акредитації : навчальний 
посібник / [Абрамов В. В., Клапчук В. В., М агльований А. В .та ін.] ; за 
ред. проф. В. В. Клапчука та проф. А. В. Магльованого. -  Дніпропетровськ 
: Медакадемія, 2006. -  124 с.

4 .Белая Н. А. Лечебная физкультура и массаж : учебно- методическое 
пособие для медицинских работников / Белая Н. А. -  М. : Советский 
спорт, 2001. -  272 с.

5.Граевская Н. Д. Спортивная медицина: курс лекций и практические 
занятия. Учебное пособие / Граевская Н. Д., Долматова Т. И.

6.М . : Советский спорт, 2004. -  304 с.

7 .Епифанов В. А. Лечебная физическая культура : справочник /В. А. 
Епифанов. -  2-е изд. перераб. и доп. -  М. : Медицина, 2001. -  592 с.

8 .М акарова Г. А. Спортивная медицина : [учебник] / М акарова Г.А. -  М. : 
Советский спорт, 2003. -  480 с.

9 .Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 
захворюваннями нервової системи : навчальний посібник / Марченко О.
К. Київ : Олімпійська література, 2006. -  196 с.

10. Медицинская реабилитация в спорте: руководство для студентов и 
врачей / [Сокрут В. Н., Казаков В. Н., Поважная Е. С. и др.] ; под ред. В. Н. 
Сокрута, В. Н. Казакова. -  Донецк : «Каштан», 2011. -  620 с.
11.Мухін В. М. Фізична реабілітація / Мухін В. М. -  Видання трете, 
перероблене та доповнене. -  К. : Олімпійська література, 2009. -  488с.
12. Пешкова О. В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх 

органів : навчальний посібник / О. В. Пешкова. -  Харків : СПДФО, 
2 0 1 1 .- 3 1 2 с .

13. Полянська О. С. Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної 
культури і масажу /  За ред. В. В. Клапчука, О. С. Полянської. -  
Ч ерн івц і: Прут, 2006. -  208 с.

14. Романчук О.П. Лікарсько-педагогічний контроль в оздоровчій 
фізичній культурі : навч.-метод.пос. / О.П. Романчук. -  Одеса : 
видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2010. -  206 с.

15. Соколовський В. С. Лікувальна фізична культура : [підручник]/ В. С. 
Соколовський, Н. О. Романова, О. П. Ю шковська. -  Одесса : Одес. держ. 
мед. ун-т, 2005. -  234 с. -  (Бібліотека студента-медика).
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