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І ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Шифр дисципліни ВВ1.205 

 

Загальна характеристика 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів -3 Методи навчання: 

Словесні, наочні, 

практичні, ділові ігри, 

ситуації-вправи, ситуації-

ілюстрації. 

Спеціальність 014 Середня 

освіта (здоров’я людини) 

Загальна кількість годин Форми поточного 

контролю 

Поточне тестування, 

модульні контрольні, 

контроль відвідування 

лекцій, перевірка 

оволодіння практичними 

навичками. 

Денна 90  Заочна 90 

Освітній рівень бакалавр                 Лекції Форма підсумкового 

контролю 

Залік. 
20 12 

Статус дисципліни 

Нормативна 

Семінарські(практичні)                 

заняття 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом 

(2019) 

 

24 

    

6 

Семестр 7      Лабораторні заняття 

 6 

Тижневе навантаження 

(годин) 

- аудиторна:3 

- самостійна:4 

    Індивідуальна робота 

  

Мова навчання українська         Самостійна робота 

  46   66 

Передумови навчання 

Анатомія і фізіологія 

людини, загальна біологія, 

валеологя. 

Співвідношення 

аудиторних 

годин і СРС: 

 

1/1,8 1/,1,65 

 

Програма  нормативної навчальної дисциплiни «Фізична реабілітація в хірургії і 

травматології» складена вiдповiдно  до  освітньої наукової програми пiдготовки фахівців 

освітнього рiвня бакалавр,  галузi знань 01 Освіта/ Педагогіка, спеціальності 014 Середня 

освіта(Здоров’я людини) 

Предмет вивчення  навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в хірургії і 

травматології» - закономірності формування та зміцнення  здоров’я людини після травм і 

перенесених хірургічних хвороб.  

Мiждисциплiнарнi зв'язки: фізіологія людини (нормальна, вікова, 

патологічна),валеологія (фізіологія) рухової активності,основи хірургії і травматології, 

фізіотерапія, основи лікувальної фізичної культури, масаж. 

Метою викладання навчальної дисциплiни   «Фізична реабілітація в 

хірургії і травматології» є вивчення та загальне клініко-фізіологічне обгрунтування 



застосування засобів фізичної реабілітації у лікарняний та після лікарняний періоди у 

потерпілих та у хірургічних хворих, які потребують поступової адаптації до фізичних і 

психічних навантажень професійного і побутового характеру з меншим обсягом 

навантажень, вироблення навичок самообслуговування або вироблення постійної 

компенсації при незворотніх змінах; формування знань і вмінь по запобіганню ускладнень 

і реабілітації осіб після різних травм і хірургічних захворювань, покращення здоров’я і 

підвищенню якості життя після найбільш поширених травматичних ушкоджень;  

особливості застосування фізіотерапії, озокерито- бальнеотерапії, кліматотерапії, механо-

працетерапії з лікувальною та профілактичною метою. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Фізична  реабілітація в хірургії і 

травматології.» 

 Сформувати у студентів: 

- знання з основних принципів побудови програм фізичної реабілітації для 

хірургічних хворих і потерпілих з різними видами травматичних ушкоджень; 

- базові теоретичні і практичні знання з загальних основ фізичної реабілітації та її 

складових ( лікувальна гімнастика, масаж і фізіотерапія); 

- загальні уявлення про основні засоби, методи та технології фізичної реабілітації, 

що застосовуються для хірургічних хворих; 

- знання і практичні навички використання засобів і методів фізичної реабілітації  

при хірургічних захворюваннях і травмах різного характеру і локалізації. 

Основнi результати  навчання i компетентності згiдно з  вимогами  освітньої - 

наукової  програми: 

 

№ з/п  Результати навчання Компетентностi 

1. Знати: основні види реабілітації, методи і 

показання до їх застосування при типових 

загально-хірургічних і травматологічних 

патологічних процесах; загальні закономірності 

виникнення, розвитку і перебігу травм і 

захворювань в хірургії. 

Вмiти:  складати схему-програму фізичної 

реабілітації для потерпілих в залежності від 

рухових режимів. 

 загальна та 

спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності.  

2. Знати :рухові режими на різних етапах 

реабілітації; основи методик проведення занять 

з ЛФК при порушенні функцій дихальної і 

серцево-судинної систем. 

Вмiти :використовувати методи медичної  і 

фізичної реабілітації при порушеннях з боку 

дихальної і серцево-судинної систем ( агонія, 

клінічна смерть); підбирати певні засоби для 

кожного хворого і потерпілого.  

 загальна та 

спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності.  

3.  Знати: основні прояви відкритих 

ушкоджень;принципи реабілітації при 

відкритих ушкодженнях( ранах) залежно від 

локалізації, глибини і ускладнень.  

Вмiти:сприяти відновленню порушених або 

тимчасово втрачених функцій організму 

людини, використовуючи засоби фізичної 

реабілітації; складати програми фізичної 

реабілітації при травмах і хірургічних хворобах;  

визначати основні завдання реабілітації на 

 Загальна та 

спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності.  



основі індивідуально-диференційного підходу, і 

врахування стану здоров’я, рівня фізичного 

розвитку, рухової підготовленості. 

4. Знати: основи фізичної і медичної реабілітації 

при закритих травмах ( забій, розтягнення і 

розрив зв'язок, вивихи, травматичний токсикоз); 

методики навчання осіб з відхиленнями в стані 

здоров’я і методи їх раціонального 

застосування. 

Вмiти: формувати у осіб з відхиленнями в стані 

здоров’я потреб, які будуть визначати ціннісні 

орієнтації, спрямованість особистості, 

мотивацію в діяльності; застосовувати у 

практичній діяльності  масаж і лікувальну 

гімнастику.  

 Загальна та 

спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності.  

5. Знати: загальні уявлення про хірургічні 

захворювання та травми, що підлягають 

хірургічним( оперативним)методам 

лікування;періоди, рухові режими та фази 

фізичної реабілітації в післяопераційному 

періоді. 

Вмiти: регулювати фізичне навантаження, 

змінюючи кількість вправ, їх дозування, 

чергування вправ для різних груп м’язів, різної 

інтенсивності, змінюючи умови їх виконання; 

визначати та враховувати вікові зміни у процесі 

фізичної реабілітації; складати індивідуальні 

програми з реабілітації хворих та потерпілих. 

Загальна та 

спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності.  

6. Знати:клініко-фізіологічне обґрунтування 

застосування фізичних вправ та інших засобів 

фізичної реабілітації при переломах кісток 

різного виду і локалізації. 

Вмiти: вміти навчати хворих і потерпілих 

самостійно виконувати вправи з лікувальної 

гімнастики; застосовувати методи контролю за 

ефективністю використання засобів фізичної 

реабілітації при хірургічних порушеннях, що 

виникають під впливом механічних факторів. 

Загальна та 

спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності.  

7.  Знати:засоби, форми і окремі методики 

лікувальної фізкультури, які застосовуються 

при оперативних втручаннях  на органах 

черевної порожнини та зачеревиного простору; 

особливості методики ЛФК при ускладненому 

післяопераційному періоді. 

Вмiти: визначати і оцінювати рівень складності 

при різноманітних порушеннях; вміти 

застосовувати методи фізичної реабілітації в 

комплексному відновному лікуванні. 

Загальна та 

спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності.  

8. Знати:перебіг і можливі ускладнення травм, що 

виникають під впливом фізичних факторів( 

опаках, відмороженнях, електротравмах); 

принципи запобігання  ускладненням; 

Загальна та 

спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності. 



особливості застосування фізіотерапії, 

озокерито-бальнеотерапії, кліматотерапії в 

комплексному відновному лікуванні  фізичної 

реабілітації. 

Вмiти: сприяти розвитку функцій організму 

людини після травми; (часткова або повна 

заміна втрачених функцій);проводити комплекс 

дій по запобіганню ускладнень що обмежують 

рухи людини;регулювати фізичне 

навантаження. 

 

ІІ. Тематичний план дисципліни 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3  кредитів ЕКТС  90 години 

 
№ 

/п 
 

Назва модулів і 

тем 

 

        Кількість годин 

(денна форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна,вечірня форма 

навчання) 
 

 
Ауд Лекц Пр/ 

сем 
Лаб. СРС Ауд  Л. Пр Лаб. СРС 

 Модуль І  
 

Фізична реабілітація в хірургії. 

 

1.1 

Тема 1.1. Вступ. 

Основні поняття 

про хірургічні 

захворювання та 

хірургічні 

операції. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

 

1.2 

Тема 1.2. Фізична 

реабілітація при 

пораненнях. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

1.3 

Тема 1.3. Фізична 

реабілітація при 

гнійній інфекції. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

1.4 

Тема 1.4. Фізична 

реабілітація при 

операціях на 

внутрішніх 

органах.  

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

1 

  

 

 

8 

 

 

1.5 

Тема 1.5. Фізична 

реабілітація в 

післяопераційному 

періоді.  

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

1 

  

 

 

8 

Разом за модулем 1 20 10 10  20 8 6 2  38 

      Модуль 2 Фізична реабілітація в травматології. 

 

2.1 

Тема 2.1. Фізична 

реабілітація при 

травматичних 

ушкодженнях.  

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

6 

 

2.2 

Тема 2.2. Фізична 
реабілітація при 

травмах кінцівок.  

 

 

6 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

1 

  

 

1 

 

 

5 

 Тема 2.3 Фізична           



2.3 реабілітація при 

ускладнених 

травмах грудної 

клітки та живота. 

6 2 4  5 4 2 1 1 5 

 

2.4 

Тема 2.4. Фізична 

реабілітація при 

опіках, 

відмороженнях, 

електротравмах.  

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

2.5 Тема 2.5. Фізична 
реабілітація осіб з 

ураженням спинного 

мозку і хребта. 
Особливості догляду 

за хворими. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6 

Разом за модулем 2 24 10 14  26 16 6 4 6 28 

Разом 44 20 24  46 24 12 6 6 66 
 

ІУ. Зміст дисципліни 

 
 № 

з/п 
4.1. Назва модулів, тем та їх зміст  

     К-сть год. 

Всього В т.ч.лекц 

1.  

1.1 
Модуль І Фізична реабілітація в хірургії. 

Тема 1.1.  Вступ. Основні поняття про хірургічні захворювання 

та хірургічні операції. 
Завдання, мета і принципи фізичної реабілітації в хірургії. 

Клініко-фізіологічне обгрунтування застосування основних 

засобів фізичної реабілітації хірургічних хворих. 

Види, періоди і етапи реабілітації хірургічних хворих. 

Лікувальні фізичні чинники в хірургії. Класифікація. 

Хірургічні операції. Післяопераційний період. Деонтологія в 

хірургії. 

 Рекомендована література: 
Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. 

В.В. Клапчука -; Київ, Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                      
Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-

558с. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

1.2 

Тема 1.2 . Фізична реабілітація при пораненнях. 
Загальне вчення про рани. 

Фази і патогенез раневого процесу. 

Профілактика десмогенних, міогенних і артрогенних 

контрактур у лікарняний і після лікарняний періоди.( ЛФК, 

масаж, фізіотерапія, механотерапія, працетерапія). 

Показання до застосування. Режими, дози, експозиція. 

Засоби фізичної реабілітації постраждалих в залежності від фаз 

раневого процесу. 

Рекомендована література: 
Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. 

В.В.Клапчука.-;Київ, Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                      

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-
558с.  

 

 

4 

 

 

2 

1.3 Тема 1.3. Фізична реабілітація при гнійній інфекції.   



Хірургічна інфекція. Класифікація. 

Принципи лікування хворих на гостру гнійну інфекцію. 

Реабілітація хворих на гостру гнійну інфекцію шкіри і 

підшкірної клітковини. 

Гострі гнійні інфекції лімфатичних вузлів і судин. Фізична 

реабілітація хворих на лімфангоїт і лімфаденіт. 

Основні принципи лікування та реабілітації. 

Запальні захворювання венозних судин – флебіт, тромбофлебіт. 

Реабілітація хворих. 

Гострі гнійні захворювання суглобів. Особливості реабілітації 

при некротичних змінах у суглобовому апараті. 

Реабілітація хворих на трофічні виразки і пролежні. 

Рекомендована література: 
Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. 

В.В.Клапчука.-;Київ, Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                      

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-

558с. 
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1.4 

Тема 1.4. Фізична реабілітація при операціях на внутрішніх 

органах.  
Фізична реабілітація хворих при втручаннях на органах грудної 

і черевної порожнини. 

Реабілітація в передопераційний період. 

Фізична реабілітація при операція на органах бронхолегеневої 

системи. 

Фізична реабілітація при хірургічному лікуванні ішемічної 

хвороби серця. 

Особливості фізичної реабілітації при операціях на шлунку і 

кишечнику, з приводу гострого апендициту, холецистектомії. 

Рекомендована література: 
Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. 

В.В.Клапчука.-;Київ, Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                      
Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-

558с. 
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1.5 

Тема 1.5. Фізична реабілітація в післяопераційному періоді. 

Особливості догляду за хворими. 
Фізична реабілітація в післяопераційному періоді. 

Особливості догляду за хворими Фізична реабілітація при 

захворюваннях органів травлення., які лікуються хірургічними 

методами. Основні контингенти пацієнтів, які підлягають 

реабілітації (пацієнти з виразковою хворобою шлунка та 12-

палої кишки, жовчного міхура, підшлункової залози, 

кишківника). Оцінка життєдіяльності цієї категорії пацієнтів. 

Засоби і методи медичної реабілітації, які застосовуються. 

Розробка індивідуальної програми реабілітації для пацієнта 

після хірургічного втручання. 

Фізична реабілітація при захворюваннях нирок і сечовивідних 

шляхів., які лікуються хірургічним шляхом. Основні 

контингенти пацієнтів, які підлягають реабілітації (пацієнти 

після операцій на органах сечовивідної системи). Оцінка 

життєдіяльності цієї категорії пацієнтів. Засоби і методи 

медичної реабілітації, які застосовуються. Розробка 

індивідуальної програми реабілітації після хірургічного 

втручання. 
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Рекомендована література: 
Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. 
В.В.Клапчука.-;Київ, Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                      

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-

558с. 

 

 

 

2.1 

Модуль 2. Фізична реабілітація при травмах. 

Тема 2.1. Фізична реабілітація при травматичних ушкодженнях 

Поняття про травму і травматичну хворобу. 

Періоди травматологічної хвороби -  іммобілізаційний, після 

іммобілізаційний і відновний. 

Періоди протікання травматичної хвороби та призначення 

лікувальної фізичної культури. 

 Особливості фізичної реабілітації при травмах різної 

локалізації. 

Ефективність застосування засобів фізичної реабілітації у 

травматологічних хворих. 
Руховий режим, дієтотерапія, ЛФК, лікувальний масаж і 

фізіотерапевтичні процедури при травматичних ушкодженнях. 
 Контроль за ефективністю проведення фізичної 

реабілітації:експрес-контроль, поточний контроль і етапний 

контроль. 

Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за 

ред. В.В.Клапчука.-;Київ, Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                      

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 

2004.-558с. 
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2.2 

Тема 2.2. Фізична реабілітація при травмах кінцівок. 
Клініко-фізіологічне обгрунтування використання фізичної 

реабілітації після пошкоджень верхніх кінцівок. 

 Функціональні розлади, що призводять до тривалої втрати 

працездатності або інвалідності.  

Причини виникнення розладів-тривала акінезія, розвиток 

вторинних змін у тканинах. 

Спеціальні фізичні вправи і масаж. Показання до їх 

застосування і механізм дії: розслаблення м’язів, зняття болю, 

покращення кровообігу, еластичності, прискорення 

регенеративних процесів. 

Формування компенсацій три травмах. 

Кінезіотейпування. 

 Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за 

ред. В.В.Клапчука.-;Київ, Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                      

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 

2004.-558с. 
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2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3 Фізична реабілітація при ускладнених травмах. 

Усладнення травм - місцеві і загальні. Ускладнення,що 

загрожують життю людини - гостра крововтрата, термінальні 

стани, травматичний шок. Пневмоторакс, гемоторакс,плеврити. 

Поняття про гострий живіт. 

Ступені відновлення життєвоважливих функцій організму 

потерпілих. Правильність і своєчасність застосування різних 

методів відновлення  функціонального стану потерпілого. 

Створення оптимальних умов для швидкого відновлення 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 



 

 

порушених функцій. 

Складання програм фізичної реабілітації для даної категорії 

потерпілих. 

Формування тимчасових компенсацій. Психотерапія. 

Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за 

ред. В.В.Клапчука.-;Київ, Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                      

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: 

ОЛАН,2004.-558с. 

 

 

 

2.4 

Тема 2.4. Фізична реабілітація при опіках, відмороженні, 

електротравмах.  
Фізична реабілітація при опіках і відмороженнях. 

Класифікація опіків, загальні і місцеві порушення при опіках. 

Засоби і методи фізичної реабілітації при лікуванні опіків. 

Запобігання ускладнень. 

Методи фізичної реабілітації при відмороженнях і ураженні 

електричним струмом на різних періодах лікування потерпілих. 

Особливості реабілітації після ампутації. 

Догляд за хворими з опіками, 

відмороженнями,електротравмами. 

Рекомендована література: 
Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. 

В.В.Клапчука.-;Київ, Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                      
Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-

558с.  
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2.5 

Тема 2.5. Фізична реабілітація осіб з ураженням спинного мозку і 

хребта. Особливості догляду за хворими. 
Травми спинного мозку та їх ускладнення – деформації, 

пухлини, аномалії розвитку, дегенеративні і запальні хвороби 

хребта. 

Мієлопатія, її основні прояви - повна або часткова втрата 

довільних рухів і чутливості, розлади функцій тазових органів. 

Травматична хвороба спинного мозку. Фізична реабілітація при 

травмах спинного мозку – пасивні і активні рухи в суглобах, 

парафінові та озокеритові аплікації, механотерапія, лікувальний 

масаж. 

Фізична реабілітація при поліомієлітах. 

Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за 

ред. В.В.Клапчука.-;Київ, Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                      

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 

2004.-558с. 
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4.2. Плани семінарських, практичних, лабораторних занять 

 
Тема 1.1 Вступ. Основні поняття про хірургічні захворювання та хірургічні операції. 

План. 

1. Оволодіння знаннями, уміннями і навичками: 

-  з основних хірургічних хвороб і хірургічних операцій;  

- з основних небезпек при операціях; 

- періоди перебігу хвороб; 

-  вміти визначати показання і протипоказання для проведення фізичної реабілітації у 

передопераційний і післяопераційний період; 



-  знати методи підготовки хворих до оперативного втручання; 

-  знати зміни у організмі та ускладнення в післяопераційному періоді; 

-  методи профілактики ускладнень та усунення їх засобами фізичної реабілітації.  

2. Розробка програм фізичної реабілітації з теми заняття. 

Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. В.В. Клапчука.-;Київ, 

Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                    

 Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-558с. 

  

Тема 1.2.  Фізична реабілітація при пораненнях. 

 План. 

 1. Оволодіння навичками фізичної реабілітації в різні періоди лікування потерпілих з 

пораненнями. 

2. Оволодіння навичками профілактики десмогенних, міогенних і артрогенних контрактур 

у лікарняний і після лікарняний періоди.( ЛФК, масаж, фізіотерапія, механотерапія, 

працетерапія). 

3. Оволодіння засобами фізичної реабілітації постраждалих в залежності від фаз раневого 

процесу. 

4. Розробка програм фізичної реабілітації в різні періоди раневого процесу.  

Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. В.В.Клапчука.-;Київ, 

Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                       

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-558с. 

 

Тема 1.3. Фізична реабілітація при гнійній інфекції. 

План. 

Оволодіння навичками фізичної реабілітації при гнійних інфекціях. 

1. Принципами лікування хворих на гостру гнійну інфекцію. 

 2. Реабілітація хворих на гостру гнійну інфекцію шкіри і підшкірної клітковини. 

3. Знати основні види гнійної інфекції. 

4. Методами фізичної реабілітації хворих на лімфангоїт і лімфаденіт. 

5. Знати запальні захворювання венозних судин – флебіт, тромбофлебіт. Реабілітація 

хворих. 

6. Знати гострі гнійні захворювання суглобів. Особливості реабілітації при некротичних 

змінах у суглобовому апараті. 

7 Володіти навичками з профілактики  трофічних виразок і пролежнів. 

8. Розробка програми фізичної реабілітації при різних видах гнійної інфекції.  

Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. В.В.Клапчука.-;Київ, 

Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                       

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-558с. 

 

Тема 1.4. Фізична реабілітація при операціях на внутрішніх органах. 

План. 

1. Оволодіння навичками догляду за хворими і проведення фізичної реабілітації: 

А)у передопераційному періоді 

- при втручаннях на органах грудної клітки, черевної порожнини. 

 - при операція на органах бронхо - легеневої системи. 

 - при хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця. 

 - при операціях на шлунку і кишечнику, з приводу гострого апендициту, холецистектомії. 

 - розробка програми фізичної реабілітації для хірургічних хворих у передопераційному 

періоді. 



 Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. В.В.Клапчука.-;Київ, 

Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                     

  Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-558с. 

 

Тема 1.5. Фізична реабілітація в післяопераційному періоді. Особливості догляду за 

хворими. 

План. 

1. Оволодіння навичками догляду за хворими і складання програм фізичної реабілітації в 

післяопераційному періоді; 

-  що знаходяться на ліжковому, вільному режимі лікування; 

 - догляду за слизовими і шкірою у хворих з нетриманням  сечі;  

 - технікою збирання сечі у тяжко хворих. 

Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. В.В.Клапчука.-;Київ, 

Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                       

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-558с. 

 

Тема 2.1. Фізична реабілітація при травматичних ушкодженнях.  

План. 

1. Оволодіння навичками складання програм фізичної реабілітації потерпілим: 

при травмах різної локалізації. 

2. Розуміти ефективність застосування засобів фізичної реабілітації у травматологічних 

хворих. 
3. Застосовувати руховий режим, дієтотерапія, ЛФК, лікувальний масаж і 

фізіотерапевтичні процедури при травматичних ушкодженнях. 
 4. Проводити контроль за ефективністю проведення фізичної реабілітації:експрес-

контроль, поточний контроль. 

Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. В.В.Клапчука.-;Київ, 

Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                       

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-558с. 

 
Тема 2.2. Фізична реабілітація при травмах кінцівок. 
План. 

1. Оволодіння навичками проведення фізичної реабілітації при травмах кінцівок; 

2. Вміти складати комплекси лікувальної гімнастики при різних видах ушкоджень;  

 3. Проводити лікувальний масаж з метою відновлення втрачених функцій і запобіганню 

ускладнень. 

Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. В.В.Клапчука.-;Київ, 

Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                     

 Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-558с. 

 

Тема 2.3. Фізична реабілітація при ускладнених травмах. 

План. 

  1.Оволодіння навичками догляду за хворими. 

   2. Оволодіння навичками складання програм фізичної реабілітації потерпілим: 

-  що знаходяться у невідкладних станах, які виникають внаслідок крововтрати або при 

порушенні дихання і серцевої діяльності. 

Рекомендована література: 



Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. В.В.Клапчука.-;Київ, 

Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                      

 Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-558с. 

 

Тема 2.4. Фізична реабілітація при опіках, відмороженні, електротравмах. 

План. 
1. Оволодіння навичками догляду за хворими з фізичними ушкодженнями; 

 - засобами і методами фізичної реабілітації при лікуванні опіків. 

 - методами боротьби з ускладненнями;. 

 - складання програм фізичної реабілітації при відмороженнях і ураженні електричним 

струмом на різних періодах лікування потерпілих. 

 - методами реабілітації  після ампутації. 

Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. В.В.Клапчука.-;Київ, 

Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                      

 Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-558с. 

 

Тема 10. Фізична реабілітація осіб з ураженням спинного мозку і хребта. Особливості 

догляду за хворими. 

План. 

 1. Оволодіння навичками догляду за хворими з травмами хребта і спинного мозку: 

  - складання комплексів спеціальних вправ при паралічах і парезах;(пасивні і активні рухи 

в суглобах), парафінові та озокеритові аплікації, механотерапія, лікувальний масаж. 

  -. надання допомоги  і методів проведення фізичної реабілітації при поліомієлітах. 

Рекомендована література: 

Годішевський Ф.М. Лікувальна фізкультура в травматології./ за ред. В.В.Клапчука.-;Київ, 

Здоров’я, 2010.- 348с.                                                                       

Мурза В.П. Фізична реабілітація: навч. посібник/-К.: ОЛАН, 2004.-558с. 

4.3 Організація самостійної роботи студентів 

   Ознайомитися із основними нормативними документами щодо охорони здоров’я   

в Україні.( тема 1 ). 

   Актуалізація знань, набутих під час вивчення дисципліни « Анатомія та фізіологія 

людини» ( теми 2,3,4,7). 

  Актуалізація знань, набутих під час вивчення дисципліни « Основи клінічної 

патології» (тема 3,4,5) 

  Актуалізація знань, набутих під час вивчення фізіології вищої нервової 

діяльності ( теми 6,8,11) 

  Розробити презентації проведення лекцій і практичних занять з тем 

3,5,6,7,9,10,12,13,14. 

  Підготувати інформаційне повідомлення до тем 1,5,8,13 

  Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях,   

розробити план і сценарій проведення тренінгу з тем змістових модулів (1,2). 

У. Контроль якості знань студентів. 

 Методи контролю. 

 Поточне оцінювання знань – це контроль стану засвоєння поточних знань в рамках 

змістового модуля. Форми поточного оцінювання знань визначаються у відповідності до 

елементів змістового модуля даної дисципліни. 

Модульний контроль – це один із видів контролю стану засвоєння системи знань та 

вмінь з модуля навчальної дисципліни, що включає один модуль або блок змістових 

модулів. Форми модульного контролю визначаються у відповідності до елементів модуля 

даної дисципліни (тестування, письмова контрольна робота). 



Підсумковий контроль – це контроль стану засвоєння знань та вмінь студента з 

навчальної дисципліни в цілому в семестрі. Форма підсумкового контролю –  залік. 

                           Умови нарахування балів. 

Рейтинговий показник студента з дисципліни – це числова величина, яка  

дорівнює сумі набраних студентом балів у відповідності до запровадженої єдиної шкали 

оцінок усіх контрольних зрізів з дисципліни в семестрі - відвідування занять, 

консультацій, активність, поточне оцінювання знань при вивченні змістових модулів, 

модульний контроль. 

      5.1. Форми і методи поточного контролю. 

Оцінювання виконання студентами окремих елементів модулів проводиться:  

- на лекціях (письмові контрольні роботи за окремими модулями, за змістовими 

модулями, тестування); 

-   на практичних заняттях (письмові роботи за окремими модулями, тестування, виступ); 

- на консультаціях (захист індивідуальних завдань, перевірка виконання модульної 

контрольної роботи); 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1. Модульні контрольні – тестовий контроль засвоєння матеріалу курсу лекцій, 

практичних (лабораторних) занять та питань самостійного опрацювання .         

2 Контроль відвідування лекцій та практичних занять 

 Присутність на лекції або практичному (лабораторному) занятті –1бал 

  Запізнення без поважної причини – 0,5 бала 

 Відсутність – 0 балів  

3. Активність на лабораторних заняттях. Оцінка за виконання робіт 

Робота виконана без помилок, охайно і в достатньому обсязі та вчасно – 3 бали 

Робота виконана з незначними помилками, але охайно і у достатньому обсязі – 2 бали 

Робота виконана з незначними помилками в недостатньому обсязі – 1 бал 

Робота виконана із значними помилками. 

        5.2. Форми і методи підсумкового контролю – це контроль стану засвоєння знань та 

вмінь студента з навчальної дисципліни в цілому в семестрі. Форми підсумкового 

контролю –залік.                                   

       5.3. Критерії оцінювання знань студентів. 

                                                                                                                    Табл. 1. 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

                   для 

екзамену,   диференційо-

ваного заліку, 

 курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



Питання до заліку. 

1. Завдання, мета і принципи фізичної реабілітації в хірургії. Клініко-фізіологічне 

обгрунтування застосування основних засобів фізичної реабілітації хірургічних хворих. 

2. Види, періоди і етапи реабілітації хірургічних хворих. 

3. Лікувальні фізичні чинники у хірургії. Класифікація. 

4. Хірургічні операції. Післяопераційний період. Деонтологія в хірургії. 

5. Загальне вчення про рани. Фази і патогенез раневого процесу. 

6. Профілактика десмогенних, міогенних і артрогенних контрактур у лікарніний і після 

лікарняний періоди.( ЛФК, масаж, фізіотерапія, механотерапія, працетерапія). 

7. Показання до застосування. Режими, дози, експозиція. 

Засоби фізичної реабілітації постраждалих в залежності від фаз раневого процесу. 

8. Хірургічна інфекція. Класифікація. 

9. Принципи лікування хворих на гостру гнійну інфекцію. 

10. Реабілітація хворих на гостру гнійну інфекцію шкіри і підшкірної клітковини. 

11. Гострі гнійні інфекції лімфатичних вузлів і судин. Фізична реабілітація хворих на 

лімфангоїт і лімфаденіт. Основні принципи лікування та реабілітації. 

12. Запальні захворювання венозних судин – флебіт, тромбофлебіт. Реабілітація хворих. 

13. Гострі гнійні захворювання суглобів. Особливості реабілітації при некротичних змінах 

у суглобовому апараті. 

14. Реабілітація хворих на трофічні виразки і пролежні. 

15. Фізична реабілітація хворих при втручаннях на органах грудної клітки, черевної 

порожнини. 

16. Реабілітація в передопераційний період. 

17. Фізична реабілітація при операція на органах бронхо - легеневої системи. 

18. Фізична реабілітація при хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця. 

19. Особливості фізичної реабілітації при операціях на шлунку і кишечнику.   

 20. Фізична реабілітація в післяопераційному періоді. Особливості догляду за хворими.  

21. Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення. Основні контингенти 

пацієнтів, які підлягають реабілітації (пацієнти з захворюваннями шлунка та 12-палої 

кишки, печінки та жовчного міхура, підшлункової залози, кишківника). 

22. Оцінка життєдіяльності цієї категорії пацієнтів. Засоби і методи медичної реабілітації, 

які застосовуються.  

 23. Фізична реабілітація при захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів. Основні 

контингенти пацієнтів, які підлягають реабілітації (пацієнти після операцій на органах 

сечовивідної системи).  

24. Оцінка життєдіяльності цієї категорії пацієнтів. Засоби і методи медичної реабілітації, 

які застосовуються. Розробка індивідуальної програми реабілітації. 

25. Періоди травматологічної хвороби - іммобілізаційний, після іммобілізаційний і 

відновний. 

26. Періоди протікання травматичної хвороби та призначення лікувальної фізичної 

культури. 

 27. Особливості фізичної реабілітації при травмах різної локалізації. 

28. Ефективність застосування засобів фізичної реабілітації у травматологічних хворих. 
Руховий режим, дієтотерапія, ЛФК, лікувальний масаж і фізіотерапевтичні процедури при 

травматичних ушкодженнях. 
 29. Контроль за ефективністю проведення фізичної реабілітації:експрес-контроль, 

поточний контроль і етапний контроль. 

30. Клініко-фізіологічне обгрунтування використання фізичної реабілітації після 

пошкоджень верхніх кінцівок. 

 31. Функціональні розлади, що призводять до тривалої втрати працездатності або 

інвалідності.  

32. Причини виникнення розладів-тривала акінезія, розвиток вторинних змін у тканинах. 



33. Спеціальні фізичні вправи і масаж. Показання до їх застосування і механізм дії: 

розслаблення м’язів, зняття болю, покращення кровообігу, еластичності, прискорення 

регенеративних процесів. 

34. Формування компенсацій три травмах. Кінезіотейпування. 

35. Усладнення травм - місцеві і загальні. Ускладнення,що загрожують життю людини - 

гостра крововтрата, термінальні стани, травматичний шок. 

36. Ступені відновлення життєвоважливих функцій організму потерпілих. Правильність і 

своєчасність застосування різних методів відновлення  функціонального стану 

потерпілого 

37. Фізична реабілітація при опіках і відмороженнях. 

38. Класифікація опіків, загальні і місцеві порушення при опіках. 

39. Засоби і методи фізичної реабілітації при лікуванні опіків. Запобігання ускладненням. 

40. Методи фізичної реабілітації при відмороженнях ураженні електричним струмом на 

різних періодах лікування потерпілих. 

41. Особливості реабілітації після ампутації. 

42. Догляд за хворими з опіками, відмороженнями,електротравмами 

43. Травми спинного мозку та їх ускладнення – деформації, пухлини, аномалії розвитку, 

дегенеративні і запальні хвороби хребта. 

44. Мієлопатія, її основні прояви - повна або часткова втрата довільних рухів і чутливості, 

розлади функцій тазових органів. 

45. Травматична хвороба спинного мозку. Фізична реабілітація при травмах спинного 

мозку – пасивні і активні рухи в суглобах, парафінові та озокеритові аплікації, 

механотерапія, лікувальний масаж. 

46. Фізична реабілітація при поліомієлітах. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 «Відмінно» 

Відповідь базується на наявному знанні структури навчальної дисципліни, 

провідних категорій дисципліни, вмінні логічно обґрунтовувати питання. Студент 

грамотно відповідає на базові, а також додаткові питання, проявляючи при цьому творчі 

здібності й аналітичне мислення. Відповідь студента виявляє його знання першоджерел і 

вміння використовувати додаткову літературу. Притаманно рефлексивне осмислення 

вивченого матеріалу.  

«Добре»  

Відповідь базується на аналітиці вивченого матеріалу. Студенту притаманне добре 

знання структури дисципліни. Обґрунтовано викладається лекційний курс. При цьому 

проявляються його вміння використовувати знання, набуті в ході практичних занять. 

Студент використовує першоджерела і основну літературу. Мають місце несуттєві 

помилки в поясненні деяких аспектів дисципліни. 

«Задовільно» 

Відповідь базується на рівні репродуктивного мислення. Мають місце слабкі 

знання структури навчальної дисципліни. Присутні помилки при відповіді на основні 

питання. Незнання першоджерел і додаткової літератури. Наявність хибних тлумачень 

при аналізі практичних завдань. Відсутність логічно обґрунтованих висновків. 

«Незадовільно» 

Студент не знає значної частини викладеного матеріалу. Мають місце грубі помилки при 

відповіді на основні питання. Відсутні навички опрацювання базової літератури 

дисципліни 

 
 

УІ. Навчально-методична карта дисципліни 

 



VІІ. Інформацiйнi джерела для вивчення курсу (основні): 

1. Мелега К.П., Кручаниця М.І. Основи медичних знань: Навч. посібник для студентів 

вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту. – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2006. –  128 с. 

2. Мухін В.М. Фізична реабілітація: Підручник. – Вид. 2, пер. та доп. – К.: Олімпійська 

література, 2005. - 470с. 

3. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації [ навч. Посібник для студентів вищих 

навчальних закладів] / Т. Бойчук, М. Голубєва , О. Левандовський, Л. Войчишин. _ Л.: ЗУКЦ, 2010. – 

240 с. 

4. Основи медичних знань та долікарської допомоги: підручник для студентів вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Я.І. Федонюк, B.C. Грушко, О.М. Довгань 

та ін.; за ред. Я.І. Федонюка, B.C. Грушка. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. 

— 728 с. 

5. Порада А.М., Солодовник О.В.., Прокопчук Н.Є. Основи фізичної реабілітації.-

К.:Медицина, 2008. – 246с. 

6. Серебрина Л.А. Реабилитация больных с патологией органов пищеварения. – К.: 

Здоров’я,.1989. – 168с. 

7.Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физической культуры 

/Под ред. проф. С.П. Попова. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1999. – 608с. 

8. Фізіотерапевтичні та фізіопунктурні методи і їх практичне застосування: Навчально-

методичний посібник /Самосюк І.З., Парамончик В.М., Губенко В.П. та ін. – К.: 

Альтерпрес, 2001. – 316с. 

 

Допоміжні: 

1. Анатомія та фізіологія з патологією / За ред. Я.І. Федонюка, Л.С. Білика, Н.Х. Микули. - 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - 680 с. 

2. Валецька Р. О. Основи медичних знань / Підручник. – Луцьк:  Вид-во «Волинська 

книга», 2007. – 378 с. 

3. Довідник з основ медичних знань: Навч. посібник для ін-тів фіз. культури і фак. фіз. 

виховання вузів / За ред. В.П. Зотова, В.А. Цирюльникова. – К.: Медекол, 1994. – 152 с. 

4. Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я: Навчальний посібник. - 3-є 

вид., виправлене та доповнене. - К.: Арістей, 2005. - 588 с. 

5. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за 

хворими. – К.: Здоров’я, 1993. – 296 с.  

6. Практикум з валеології. Основи долікарської допомоги. Навчально-методичний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів, вчителів та учнів загальноосвітніх 

шкіл / Укладачі 7.Цимбал Н.М., Берегова О.Д. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 

2002. – 112 с. 

7. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / За заг. ред. 

A.B. Єпішина. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - 768 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Фізична реабілітація». (Електронна версія на кафедрі 

фізичної реабілітації ФЗЛ УжНУ). 

2. Дуло О.А., Товт В.А.Фізична реабілітація: Збірник тестів – Ужгород:СМП «Вісник 

Карпат»,  2009 – 90 с. (Електронна версія на кафедрі фізичної реабілітації ФЗЛ УжНУ). 

3. Філак Ф.Г., Сивохоп Е.М. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання у 

дітей. /Метод. рекоменд. – Ужгород: „ТУРпрес”, 2004. – 45с. 

4. Основи медичних знань: Збірник тестів /Мелега К.П., Дуло О.А. – Ужгород, 2008. – 56 с. 

(Платформа електронного навчання УжНУ). 

5. Сайт «Основи медичних знань» [Електронний ресурс]: Режим доступу:  

http://healt.ucoz.ua/ 

http://healt.ucoz.ua/


6. Энциклопедия  здоровья человека от А до Я [Електронний ресурс]: Режим доступу:  

http:// www.eurolab.ua/encyclopedia/ 

7. Сайт о здоровье человека, новости медицины, здоровое питание [Електронний ресурс]: 

Режим доступу:  http:// www.bienhealth.com/ 

 

 

 

 

 

 

УІІІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20…н.р. 
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