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І. Опис дисциплiни 

Шифр дисципліни ВВ1.2.01 

 

Загальнi 

характеристики 

дисциплiни 

Навчальне 

навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Кiлькiсть кредитiв - 6 Методи навчання: лекції 

із використанням 

відеоматеріалів з тем, 

практичні заняття, 

лабораторні заняття, 

написання та захист 

рефератів на задані теми, 

презентації 

Спецiальнiсть 

014 Середня 

освіта(Здоров’я людини) 

Загальна кiлькiсть годин –

180 

Денна Заочна 

Лекцiї: 

30 10 

Нормативна Практичнiзаняття: 

34 10 

Рiк вивчення дисциплiни 

за навчальним планом - 

2-3 

Лабораторнi заняття: Форми поточного 

контролю: модульні 

контрольні роботи, оцінка 

та захист рефератів на 

задані теми, презентації 

     40 10 

Семестр- 4,5 Індивiдуальна робота: 

- - 

 

Тижневе навантаження 

(год.) 

-аудиторне: 4 

-самостiйна робота: 4 

Самостiйна робота: Форма пiдсумкового 

контролю: екзамен 

(письмовий), написання 

курсових робіт. 

 

76 150 

 Спiввiдношення 

аудиторних годин i годин 

СРС: 

Мова навчання -

 українська 

104/76 30/150 

 

Предмет вивчення навчальної дисциплiни «Основи клінічної патології 

та фізичної реабілітації» є закономірності формування та зміцнення фізичного 

здоров’я людини.  

Мiждисциплiнарнi зв'язки фізіологія людини (нормальна, вікова, 

патологічна),валеологія (фізіологія) рухової активності, фізіотерапія, основи 

лікувальної фізичної культури, масаж. 

Мета i завдання навчальної дисципліни «Основи клінічної патології та 

фізичної реабілітації» є підготовка фахівців напряму підготовки «Здоров’я 

людини» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра відповідно до державних 

стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-

професійною програмою підготовки спеціалістів вищезазначеного фахового 

спрямування, знання про загальні основи клінічної патології та фізичної 



реабілітації, ознаки захворювань різних органів та систем, клініко-фізіологічне 

обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації, засоби, форми, рухові 

режими лікувальної фізичної культури, особливості застосування фізіотерапії, 

озокерито-, бальнеотерапії, кліматотерапії, механо-, працетерапії з лікувальною та 

профілактичною метою. 

Основні завдання вивчення дисциплiни  «Основи клінічної патології та 

фізичної реабілітації»: 

- отримати фундаментальні теоретичні знання, набути практичних навичок 

володіння методиками відновлення та збереження здоров’я хворих та інвалідів: 

- набути професійних знань щодо роботи з різними нозологічними та 

віковими групами, володіння новітніми реабілітаційними технологіями: 

- вміння інтерпретувати закономірності  впливу  засобів  фізичної 

реабілітації  на організм  людини  для  формування  науково-практичних    

уявлень  про  збереження  й  зміцнення здоров’я хворих, інвалідів, та осіб, що 

займаються фізичною культурою й спортом;  

- вміння розробити програму фізичної реабілітації та методики застосування 

фізичних вправ і психологічних методів добору засобів і форм відновного 

лікування з метою функціонального відновлення психофізичної дієздатності 

хворих та інвалідів. 

 

ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

 

№ з/п  Результати навчання Компетентностi 

1. Знати: етіологію, механізми розвитку та 

діагностику патологічних процесів в органах 

і системах; загальні закономірності 

виникнення, розвитку і перебігу 

патологічних процесів. 

Вмiти: оцінювати показники організму з 

позиції «норма – патологія». 

Випускник: здатний 

використовувати базові 

знання з медичних наук 

 

2. Знати:роль структурно-функціональних 

змін у формуванні зрушень лабораторних 

показників; сутність типових патологічних 

процесів на молекулярно-біологічному, 

клітинному, тканинному і системному 

рівнях. 

Вмiти: користуватися критеріями оцінки 

стану здоров’я людини.  

Випускник: здатний 

аналізувати інформацію 

про стан здоров’я 

людини.  

3.  Знати: патогенетичні основи невідкладних 

станів, їх клінічні прояви і основні принципи 

лабораторної діагностики. 

Вмiти: володіти цими знаннями для 

покращення здоров’я людини. 

Випускник: здатний 

володіти навичками 

первинної допомоги при 

невідкладних станах. 

4. Знати:загальні основи реабілітації, Випускник: здатний 



поглибити медико - біологічну та методичну 

підготовку майбутніх спеціалістів з фізичної 

реабілітації. 

Вмiти: користуватися критеріями оцінки 

стану фізичного здоров’я  людини. 

самостійно визначати 

комплекс методів 

тестування для 

оптимізації процесу 

фізичної реабілітації. 

5. Знати:зовнішні і внутрішні причини хвороб 

та найбільш загальні закономірності 

виникнення та перебігу патологічних 

реакцій і процесів в організмі. 

Вмiти: визначати та враховувати вікові 

зміни у процесі фізичної реабілітації. 

Випускник: здатний 

здійснювати систему 

заходів щодо 

попередження 

захворювань і травм.  

6. Знати:клініко-фізіологічне обґрунтування 

застосування фізичних вправ та інших 

засобів фізичної реабілітації. 

Вмiти: самостійно визначати комплекс 

методів тестування для оптимізації 

навчально-тренувального процесу. 

Випускник:здатний 

проводити аналіз 

результатів лікарсько – 

педагогічних 

спостережень. 

 

7.  Знати:засоби, форми і окремі методики 

лікувальної фізкультури, які застосовуються 

при різних патологічних станах. 

Вмiти: визначати й оцінювати рівень 

фізичного розвитку при різноманітних 

порушеннях. 

Випускник: здатний 

підібрати і провести 

відновні (реабілітаційні) 

заходи відповідно до 

специфіки 

захворювання та 

функціонального стану 

8. Знати:періоди, рухові режими та фази 

фізичної реабілітації. 

Вмiти: проводити найпростіші 

функціональні дослідження та 

функціональні проби. 

Випускник: здатний 

тестувати загальну й 

спеціальну фізичну 

працездатність. 

9. Знати:особливості застосування 

фізіотерапії, озокерито-бальнеотерапії, 

кліматотерапії в комплексному відновному 

лікуванні. 

Вмiти: правильно організувати медичне 

забезпечення. 

Випускник: здатний 

використовувати 

сучасний досвід і 

методи фізичної 

реабілітації, 

застосовувати комплекс 

новітніх технологій при 

різних порушеннях. 

10. Знати:необхідність застосування 

механотерапії, працетерапії. 

Вмiти: правильно використовувати ці 

знання для покращення фізичного стану та 

Випускник: здатний 

впроваджувати знання в 

профілактичні засоби 

фізичної реабілітації. 



здоров’я  людини. 

 

 

ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  6 кредитiв  ЄКТС  180 годин. 

 

№ 
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 Модуль І. Загальні положення основ клінічної патології та фізичної 

реабілітації 

1 Тема 1.1. Предмет та 

завдання клінічної патології 

11 2 2 2 5 10 1   9 

2 Тема 1.2. Поняття про 

альтерацію, дистрофію, 

некроз 

11 2 2 2 5 10 1   9 

3 Тема 1.3. 

Порушення 

мікроциркуляції та 

кровообігу 

11 2 2 2 5 10  1  9 

4 Тема 1.4. 

Запалення 

11 2 2 2 5 10  1  9 

5 Тема 1.5. Загальні реакції 

організму на патологічний 

процес (стрес, шок, кома) 

11 2 2 2 5 10 1   9 

6 Тема 1.6. 

Реабілітація. Завдання, мета 

та принципи реабілітації. 

11 2 2 2 5 10 1   9 

7 Тема 1.7. Роль і місце 

лікувальної фізичної 

культури у системі фізичної 

реабілітації. Механізм 

лікувальної дії фізичних 

вправ. 

12 2 2 3 5 13  2 2 9 

8 Тема 1.8. Оцінка 

ефективності реабілітації. 

Антропометрія. 

12 2 2 3 5 11   2 9 



Функціональні проби. 

 Модуль ІІ. Особливості фізичної реабілітації при різних порушеннях  

9 Тема 2.1. Фізична 

реабілітація вроджених 

порушень опорно-рухового 

апарату 

11 2 2 3 4 11 1 1  9 

10 Тема 2.2. Постава і 

здоров’я. Комплекс 

реабілітаційних заходів при 

порушеннях постави. 

10 2 2 2 4 11 1  1 9 

11 Тема 2.3. Фізична 

реабілітація при 

захворюваннях серцево-

судинної системи 

10 1 2 3 4 10  1  9 

12 Тема 2.4. Фізична 

реабілітація при 

захворюваннях органів 

дихання 

10 2 2 2 4 11 1  1 9 

13 Тема 2.5. Фізична 

реабілітація при 

захворюваннях 

ендокринної системи 

9 1 2 2 4 10  1  9 

14 Тема 2.6. Фізична 

реабілітація при 

захворюваннях органів 

травлення 

10 2 2 2 4 11 1  1 9 

15 Тема 2.7. Фізична 

реабілітація при 

захворюваннях нервової 

системи 

10 1 2 3 4 11 1 1  9 

16 Тема 2.8. Фізична 

реабілітація при 

захворюваннях нирок і 

сечовивідних шляхів 

9 1 2 2 4 11 1 1 1 8 

17 Тема 2.9. Реабілітація 

інвалідів з порушенням 

слуху інтелекту і зору. 

11 2 2 3 4 10  1 2 7 

 Всього: 180 30 34 40 76 180 1

0 

10 10 150 

 

 

 



ІV. Змiст дисциплiни 

 

№  

з/п 

4.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 
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Модуль І.  Загальні положення основ клінічної патології та 

фізичної реабілітації.  

 

Тема 1.1. Предмет та завдання клінічної патології 

Змiст теми: Поняття про предмет і завдання загальної 

патології, її зв'язок з медико- біологічними і клінічними 

дисциплінами. Значення дисципліни для формування 

професійного мислення фахівця в області фізичної 

реабілітації. Основні положення вчення про хворобу. 

Причини і механізми виникнення хвороб. Поняття про 

етіологію і патогенез. Значення зовнішніх і внутрішніх 

факторів у виникненні, розвитку і результаті хвороби. 

Нозологія як основа клінічної патології. Здоров'я і хвороба 

як форми життєдіяльності організму. Визначення понять: 

патологічний процес, патологічний стан, патологічна 

реакція. Симптоми і синдроми хвороб. Періоди хвороби, 

форми, перебіг, наслідки. Смерть, види, стадії, ознаки. 

Специфіка загально-патологічних процесів.  Поняття про 

альтерацію (пошкодження), основні причини та види 

пошкоджень. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 5, 8. 12. 15, 16. 

 

Тема 1.2. Поняття про альтерацію, дистрофію, некроз. 

Зміст теми: Дистрофії: визначення, сутність, механізми 

розвитку, класифікація дистрофій. Паренхіматозні дистрофії 

(білкові, жирові, вуглеводні) - види, причини, морфологічні 

прояви, наслідки. Мезенхімальні дистрофії (білкові, жирові, 

вуглеводні) - види, причини, морфологічні прояви, наслідки. 

Змішані дистрофії: види, причини, клініко-морфологічні 

прояви, наслідки. Мінеральні дистрофії: порушення обміну 

кальцію, натрію, калію. Порушення водного обміну. Гіпо- і 

гіпергідратація. Механізми утворення набряків, види 

набряків. Некроз, визначення поняття, причини, ознаки, 

форми, наслідки. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 6, 11, 13, 14. 16, 18. 

 

Тема 1.3. Порушення мікроциркуляції та кровообігу. 

Зміст теми: Поняття про мікроциркуляторне русло. 

Основні причини та механізми порушення мікроциркуляції: 
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внутрішньосудинні, судинні і позасудинні. Поняття про 

сладж, стаз і ДВС - синдроми. Порушення периферичного 

кровообігу, основні форми: артеріальна гіперемія, 

визначення, причини, види, механізми виникнення. Клініко-

морфологічні прояви, наслідки. Венозна гіперемія, місцеві і 

загальні причинні фактори, механізми розвитку. 

Особливості розвитку і прояви венозної гіперемії в різних 

органах (легені, печінка), значення для організму. Ішемія, 

інфаркт - визначення понять, їх причини та механізми 

розвитку, клініко-морфологічні ознаки, наслідки, 

функціональне значення для організму. Тромбоз, 

визначення, причини та стадії тромбоутворення, види 

тромбів, значення і наслідки тромбозу. Емболія, визначення, 

причини, види, клініко-морфологічна характеристика.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 2, 3, 7, 9, 16. 

 

Тема 1.4. Запалення. 

Зміст теми: Загальна характеристика запалення, 

визначення поняття, причини та умови виникнення 

запалення. Запалення і реактивність організму. Загальні і 

місцеві ознаки запалення. Основні стадії запального 

процесу (альтерація, ексудація, проліферація) їх механізми 

розвитку. Класифікація запалення. Форми запалення: 

альтеративне, ексудативне, продуктивне, їх клініко-

морфологічна характеристика. Результати запалення і 

функціональне значення для організму. Загальна 

характеристика специфічного запалення, відмінність його 

від банального. Основи діагностики запальних захворювань, 

клініко-лабораторні дослідження. Лихоманка, визначення, 

причини, стадії, типи температурних кривих. Вплив 

лихоманки на функції органів і систем. Значення лихоманки 

для організму.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 1, 2. 16, 15, 18. 

 

Тема 1.5. Загальні реакції організму на патологічний процес 

(стрес, шок, кома). 

Зміст теми: Стрес - загальна характеристика стресу як 

неспецифічної реакції організму на дію різних факторів. 

Стадії, механізми розвитку та прояви стресу. Структурно-

функціональні зміни. Шкідливе значення стресу. Колапс як 

форма гострої судинної недостатності. Причини, механізми 

розвитку та основні прояви. Шок, загальна характеристика, 

види шоку в залежності від причини, патогенез і стадії. Роль 

порушень центральної нервової системи в патогенезі шоку. 

Поняття про шокові органи. Клінічні прояви і основи 

діагностики шокових станів. Відмінність шоку від колапсу. 

Кома, загальна характеристика, причини та види 

коматозних станів. Основні патогенетичні фактори розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

коматозних станів. Клінічні прояви різних ком, їх значення 

для організму.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 4, 8, 11, 14. 

 

Тема 1.6.Реабілітація. Завдання, мета та принципи 

реабілітації. 

Зміст теми: Основні поняття про фізичну реабілітацію, її 

мета та завдання. Основні направлення реабілітації 

(медичної та фізичної). Основні засоби фізичної 

реабілітації. Педагогічні принципи фізичної реабілітації. 

Етапність процесу фізичної реабілітації. Соціальна 

спрямованість реабілітаційних заходів. Складання 

реабілітаційних програм. Оцінка результатів реабілітації та 

ступеня відновлення.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 1. 13, 16, 17, 18. 

 

Тема 1.7. Роль і місце лікувальної фізичної культури у 

системі фізичної реабілітації. Механізм лікувальної дії 

фізичних вправ.  

Зміст теми:Основні поняття про лікувальну фізичну 

культуру (ЛФК). Педагогічні принципи ЛФК. Основні 

направлення ЛФК (медичної та фізичної). Соціальна 

спрямованість заходів ЛФК. Складання програм ЛФК. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 5, 6, 8. 10, 12, 16. 

 

Тема 1.8. Оцінка ефективності реабілітації. Антропометрія. 

Функціональні проби.  

Зміст теми: Визначення функціонального класу в 

залежності від патологічного процесу. Основні 

антропометричні показники (визначення індексу маси тіла, 

окружності грудної клітини, індексу Пін`є – оцінка статури, 

індексу Ерисмана – розвиток грудної клітини, оцінка 

екскурсії грудної клітини, життєва ємність легень, 

динамометрія, визначення рухомості суглобів). Вміння 

використання цих знань. Основні функціональні проби.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 3, 4, 5. 11, 12, 17. 

 

Модуль ІІ.   Особливості фізичної реабілітації при різних 

порушеннях. 

 

Тема 2.1.Фізична реабілітація порушень опорно-рухового 

апарату.  

Зміст теми: Основні закони самовдосконалення організму. 

Домінанта моторної системи. Класифікація фізичних вправ. 

Механізми впливу фізичних вправ на вегетативні і 

регулюють ланки функціональних систем організму. 

Основні контингенти пацієнтів, які підлягають реабілітації в 
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артрології (пацієнти з ревматоїдним артритом, первинним 

остеоартрозом). Оцінка їх функціонального стану, 

життєдіяльності. Засоби і методи медичної реабілітації, які 

застосовуються для даних категорій пацієнтів. Розробка 

індивідуальної програми реабілітації для пацієнта із 

захворюванням суглобів. Постава і здоров’я. Комплекс 

реабілітаційних заходів при порушеннях постави. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 6. 9, 10, 16. 

 

Тема 2.2. Постава і здоров’я. Комплекс реабілітаційних 

заходів при порушеннях постави. 

Зміст теми: Оцінка стану хворого з даною патологією. 

Засоби і методи медичної реабілітації, які застосовуються 

для даних категорій пацієнтів. Розробка індивідуальної 

програми реабілітації для пацієнта із порушенням постави. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 2, 10, 11, 15. 18. 

 

Тема 2.3.Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-

судинної системи. 

Зміст теми: Основні контингенти пацієнтів, які підлягають 

реабілітації (пацієнти з ішемічною хворобою серця, 

артеріальною гіпертензією). Оцінка функціонального стану, 

життєдіяльності цієї категорії пацієнтів. Навантажувальні 

тести, використовувані в кардіології. Засоби і методи 

медичної реабілітації, які застосовуються для пацієнтів із 

серцево-судинними захворюваннями. Розробка 

індивідуальної програми реабілітації для пацієнта з 

ішемічною хворобою серця і артеріальною гіпертензією. 

Ерготерапія. Класифікація навантажувальних тестів. 

Показання для навантажувального тестування. 

Протипоказання до тестів з фізичним навантаженням. 

Оцінка навантажувальних тестів. Ступеня фізичної 

працездатності за результатами тестів з фізичним 

навантаженням. Тести з м'язової навантаженням. Методики 

проведення та оцінки стандартного тесту (20 присідань, 2-х 

хвилинний біг), тесту PWC170 макс., Типи реакції серцево-

судинної системи на стандартну фізичне навантаження. 

Індекс Робінсона, показник якості реакції. 

Рекомендованi інформацiйнi джерела: 1, 4, 6. 9, 12, 15. 

 

Тема 2.4. Фізична реабілітація при захворюваннях органів 

дихання. 

Зміст теми: Основні контингенти пацієнтів, які підлягають 

реабілітації (пацієнти з хронічними обструктивними 

захворюваннями легень, бронхіальною астмою). Оцінка 

функціонального стану, життєдіяльності цієї категорії 

пацієнтів. Навантажувальні тести, використовувані в 

пульмонології. Засоби і методи медичної реабілітації, які 
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застосовуються і пульмонології. Розробка індивідуальної 

програми реабілітації для пацієнта з хронічними 

обструктивними захворюваннями легень, бронхіальною 

астмою. Тренування на гіпоксію. Види тренування на 

гіпоксію, показання та протипоказання. Тести з затримкою 

дихання, методики їх проведення і оцінки. Вегетативні 

тести. Тести зі зміною положення тіла, методики їх 

проведення і оцінки. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 7, 11, 15, 18. 

 

Тема 2.5. Фізична реабілітація при захворюваннях 

ендокринної системи. 

Зміст теми: Фізична реабілітація при захворюваннях 

ендокринної системи. Основні контингенти пацієнтів, які 

підлягають реабілітації (пацієнти з цукровим діабетом, 

захворюваннями щитоподібної залози). Оцінка 

життєдіяльності цієї категорії пацієнтів. Навантажувальні 

тести, використовувані в ендокринології. Засоби і методи 

медичної реабілітації, які застосовуються. Розробка 

індивідуальної програми реабілітації для пацієнта з 

ендокринологічними захворюваннями.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 12, 14, 15, 18. 

 

Тема 2.6. Фізична реабілітація при захворюваннях органів 

травлення. 

Зміст теми: 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). Оцінка життєдіяльності 

цієї категорії пацієнтів. Засоби і методи медичної 

реабілітації, які застосовуються. Розробка індивідуальної 

програми реабілітації для пацієнта з захворюваннями 

шлунково-кишкового тракту. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 2, 5, 10, 12, 16, 17. 

 

Тема 2.7. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи. 

Зміст теми: Основні контингенти пацієнтів, які підлягають 

реабілітації (пацієнти з порушенням мозкового кровообігу, 

остеохондрозом хребта). Оцінка функціонального стану, 

життєдіяльності пацієнтів з порушенням мозкового 

кровообігу і остеохондрозом хребта. Засоби і методи 

медичної реабілітації, які застосовуються в неврології. 

Розробка індивідуальної програми реабілітації для пацієнта 

після інсульту. Психотерапія. Методи психотерапії, що 

використовуються в реабілітації соматичних хворих. Тести з 

психоемоційної навантаженням. 
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Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 1, 3, 6, 9, 13. 16. 

 

Тема 2.8. Фізична реабілітація при захворюваннях нирок і 

сечовивідних шляхів. 

Зміст теми: Фізична реабілітація при захворюваннях нирок 

і сечовивідних шляхів. Основні контингенти пацієнтів, які 

підлягають реабілітації (пацієнти з захворюваннями нирок а 

сечовивідних шляхів). Оцінка життєдіяльності цієї категорії 

пацієнтів. Засоби і методи медичної реабілітації, які 

застосовуються. Розробка індивідуальної програми 

реабілітації. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 3, 6, 8, 11, 15, 17. 

 

Тема 2.9.Реабілітація інвалідів з порушенням слуху 

інтелекту і зору. 

Зміст теми: Реабілітація інвалідів з порушенням слуху 

інтелекту і зору. Оцінка життєдіяльності цієї категорії 

пацієнтів. Засоби і методи медичної реабілітації, які 

застосовуються. Розробка індивідуальної програми 

реабілітації. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела4, 9, 11, 12, 15, 18. 
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4.2. Плани семiнарських, практичних, лабораторних занять. 

 

Модуль І.  Загальні положення основ клінічної патології та фізичної 

реабілітації.  

 

Семінарське заняття №1(практичне).  

Тема: Предмет та завдання клінічної патології. 

Зміст теми: 

1. Поняття про предмет і завдання загальної патології, її зв'язок з медико-

біологічними і клінічними дисциплінами.  

2. Значення дисципліни для формування професійного мислення фахівця в 

області фізичної реабілітації.  

3. Основні положення вчення про хворобу. Причини і механізми виникнення 

хвороб. Поняття про етіологію і патогенез. Значення зовнішніх і 

внутрішніх факторів у виникненні, розвитку і результаті хвороби.  

4. Нозологія як основа клінічної патології.  

5. Здоров'я і хвороба як форми життєдіяльності організму.  

6. Визначення понять: патологічний процес, патологічний стан, патологічна 

реакція.  

7. Симптоми і синдроми хвороб. Періоди хвороби, форми, перебіг, наслідки. 

8.  Смерть, види, стадії, ознаки. Специфіка загально патологічних процесів.  

 

Семінарське заняття №2(практичне).  



Тема: Поняття про альтерацію, дистрофію, некроз. 

Зміст теми: 

1. Поняття про альтерацію (пошкодження), основні причини та види 

пошкоджень. 

2. Дистрофії: визначення, сутність, механізми розвитку, класифікація 

дистрофій. 

3. Паренхіматозні дистрофії (білкові, жирові, вуглеводні) - види, причини, 

морфологічні прояви, наслідки.  

4. Мезенхімальні дистрофії (білкові, жирові, вуглеводні) - види, причини, 

морфологічні прояви, наслідки.  

5. Змішані дистрофії: види, причини, клініко-морфологічні прояви, наслідки.  

6. Мінеральні дистрофії: порушення обміну кальцію, натрію, калію.  

7. Порушення водного обміну. Гіпо- і гіпергідратація. Механізми утворення 

набряків, види набряків.  

8. Некроз, визначення поняття, причини, ознаки, форми, наслідки. 

 

 

Семінарське заняття №3 (лабораторне).  

Тема:Порушення мікроциркуляції та кровообігу. 

Зміст теми: 

1. Поняття про мікроциркуляторне русло.  

2. Основні причини та механізми порушення мікроциркуляції: 

внутрішньосудинні, судинні і позасудинні.  

3. Поняття про сладж, стаз і ДВС - синдроми.  

4. Порушення периферичного кровообігу, основні форми: артеріальна 

гіперемія, визначення, причини, види, механізми виникнення. Клініко-

морфологічні прояви, наслідки.  

5. Венозна гіперемія, місцеві і загальні причинні фактори, механізми розвитку. 

Особливості розвитку і прояви венозної гіперемії в різних органах (легені, 

печінка), значення для організму.  

6. Ішемія, інфаркт - визначення понять, їх причини та механізми розвитку, 

клініко-морфологічні ознаки, наслідки, функціональне значення для 

організму.  

7. Тромбоз, визначення, причини та стадії тромбоутворення, види тромбів, 

значення і наслідки тромбозу 

 

Семінарське заняття №4 (практичне).  

Тема: Запалення. 

Зміст теми: 

1. Загальна характеристика запалення, визначення поняття, причини та умови 

виникнення запалення.  

2. Запалення і реактивність організму. Загальні і місцеві ознаки запалення.  

3. Основні стадії запального процесу (альтерація, ексудація, проліферація) їх 

механізми розвитку.  

4. Класифікація запалення.  

5. Форми запалення: альтеративне, ексудативне, продуктивне, їх клініко-

морфологічна характеристика.  

6. Результати запалення і функціональне значення для організму.  



7. Загальна характеристика специфічного запалення, відмінність його від 

банального.  

8. Основи діагностики запальних захворювань, клініко-лабораторні 

дослідження.   

9. Лихоманка, визначення, причини, стадії, типи температурних кривих. 

Вплив лихоманки на функції органів і систем. Значення лихоманки для 

організму. 

 

 

Семінарське заняття №5 (практичне).  

Тема: Загальні реакції організму на патологічний процес (стрес, шок, кома). 

Зміст теми: 

1. Стрес - загальна характеристика стресу як неспецифічної реакції організму 

на дію різних факторів. Стадії, механізми розвитку та прояви стресу. 

Структурно-функціональні зміни. Шкідливе значення стресу.  

2. Колапс як форма гострої судинної недостатності. Причини, механізми 

розвитку та основні прояви.   

3. Шок, загальна характеристика, види шоку в залежності від причини, 

патогенез і стадії. Роль порушень центральної нервової системи в патогенезі 

шоку. Поняття про шокові органи. Клінічні прояви і основи діагностики 

шокових станів. Відмінність шоку від колапсу.  

4. Кома, загальна характеристика, причини та види коматозних станів. 

Основні патогенетичні фактори розвитку коматозних станів. Клінічні 

прояви різних ком, їх значення для організму. 

 

 

Семінарське заняття №6 (практичне).  

Тема: Реабілітація. Завдання, мета та принципи реабілітації. 

Зміст теми: 

1. Основні поняття про фізичну реабілітацію, її мета та завдання.  

2. Основні направлення реабілітації (медичної та фізичної).  

3. Основні засоби фізичної реабілітації.  

4. Педагогічні принципи фізичної реабілітації.  

5. Етапність процесу фізичної реабілітації.  

6. Соціальна спрямованість реабілітаційних заходів.  

7. Складання реабілітаційних програм.  

8. Оцінка результатів реабілітації та ступеня відновлення. 

 

 

Семінарське заняття №7 (лабораторне).  

Тема: Реабілітація. Роль і місце лікувальної фізичної культури у системі фізичної 

реабілітації. Механізм лікувальної дії фізичних вправ. 

Зміст теми: 

1. Основні поняття про лікувальну фізичну культуру (ЛФК).  

2. Педагогічні принципи ЛФК.  

3. Основні направлення ЛФК (медичної та фізичної).  

4. Соціальна спрямованість заходів ЛФК.  

5. Складання програм ЛФК. 



 

 

Семінарське заняття №8 (лабораторне).  

Тема: Оцінка ефективності реабілітації. Антропометрія. Функціональні проби. 

Зміст теми: 

1. Визначення функціонального класу в залежності від патологічного процесу.  

2. Основні антропометричні показники (визначення індексу маси тіла, 

окружності грудної клітини, індексу Пін`є – оцінка статури, індексу 

Ерисмана – розвиток грудної клітини, оцінка екскурсії грудної клітини, 

життєва ємність легень, динамометрія, визначення рухомості суглобів). 

Вміння використання цих знань.  

3. Основні функціональні проби.  

 

 

 

Модуль ІІ. Особливості фізичної реабілітації при різних порушеннях. 

 

Семінарське заняття №1 (практичне).  

Тема: Фізична реабілітація вроджених порушень опорно-рухового апарату. 

Зміст теми: 

1. Основні закони самовдосконалення організму. Домінанта моторної системи.  

2. Класифікація фізичних вправ. Механізми впливу фізичних вправ на 

вегетативні і регулюючі ланки функціональних систем організму.  

3. Основні контингенти пацієнтів, які підлягають реабілітації в артрології 

(пацієнти з ревматоїдним артритом, первинним остеоартрозом). Оцінка їх 

функціонального стану, життєдіяльності.  

4. Засоби і методи медичної реабілітації, які застосовуються для даних 

категорій пацієнтів.  

5. Розробка індивідуальної програми реабілітації для пацієнта із 

захворюванням суглобів. 

 

 

Семінарське заняття №2 (практичне, лабораторне).  

Тема: Постава і здоров’я. Комплекс реабілітаційних заходів при порушеннях 

постави. 

Зміст теми: 

1. Оцінка стану хворого з даною патологією.  

2. Засоби і методи медичної реабілітації, які застосовуються для даних 

категорій пацієнтів.  

3. Розробка індивідуальної програми реабілітації для пацієнта із порушенням 

постави 

 

 

Семінарське заняття №3 (практичне, лабораторне).  

Тема: Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи. 

Зміст теми: 

1. Основні контингенти пацієнтів, які підлягають реабілітації (пацієнти з 

ішемічною хворобою серця, артеріальною гіпертензією).  



2. Оцінка функціонального стану, життєдіяльності цієї категорії пацієнтів.  

3. Навантажувальні тести, використовувані в кардіології.  

4. Засоби і методи медичної реабілітації, які застосовуються для пацієнтів із 

серцево-судинними захворюваннями.  

5. Розробка індивідуальної програми реабілітації для пацієнта з ішемічною 

хворобою серця і артеріальною гіпертензією.  

6. Ерготерапія. Класифікація навантажувальних тестів. Показання для 

навантажувального тестування. Протипоказання до тестів з фізичним 

навантаженням.  

7. Оцінка навантажувальних тестів. Ступеня фізичної працездатності за 

результатами тестів з фізичним навантаженням. Тести з м'язової 

навантаженням. Методики проведення та оцінки стандартного тесту (20 

присідань, 2-х хвилинний біг), тесту PWC170 макс., Типи реакції серцево-

судинної системи на стандартну фізичне навантаження. Індекс Робінсона, 

показник якості реакції.  

Семінарське заняття №4 (практичне, лабораторне).  

Тема: Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання. 

Зміст теми: 

1. Основні контингенти пацієнтів, які підлягають реабілітації (пацієнти з 

хронічними обструктивними захворюваннями легень, бронхіальною 

астмою).  

2. Оцінка функціонального стану, життєдіяльності цієї категорії пацієнтів.  

3. Навантажувальні тести, використовувані в пульмонології.  

4. Засоби і методи медичної реабілітації, які застосовуються і пульмонології.  

5. Розробка індивідуальної програми реабілітації для пацієнта з хронічними 

обструктивними захворюваннями легень, бронхіальною астмою.  

6. Тренування на гіпоксію. Види тренування на гіпоксію, показання та 

протипоказання. 

7. Тести з затримкою дихання, методики їх проведення і оцінки. 

8.  Вегетативні тести.  

9. Тести зі зміною положення тіла, методики їх проведення і оцінки. 

 

Семінарське заняття №5 (практичне, лабораторне).  

Тема: Фізична реабілітація при захворюваннях ендокринної системи. 

Зміст теми: 

1. Фізична реабілітація при захворюваннях ендокринної системи.  

2. Основні контингенти пацієнтів, які підлягають реабілітації (пацієнти з 

цукровим діабетом, захворюваннями щитоподібної залози).  

3. Оцінка життєдіяльності цієї категорії пацієнтів.  

4. Навантажувальні тести, використовувані в ендокринології. Засоби і методи 

медичної реабілітації, які застосовуються.  

5. Розробка індивідуальної програми реабілітації для пацієнта з 

ендокринологічними захворюваннями.  

 

 

Семінарське заняття №6 (лабораторне).  

Тема: Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення. 

Змiст теми: 



1. Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення.  

2. Основні контингенти пацієнтів, які підлягають реабілітації (пацієнти з 

захворюваннями шлунка та 12-палої кишки, печінки та жовчного міхура, 

підшлункової залози, кишківника).  

3. Оцінка життєдіяльності цієї категорії пацієнтів.  

4. Засоби і методи медичної реабілітації, які застосовуються.  

5. Розробка індивідуальної програми реабілітації для пацієнта з 

захворюваннями шлунково-кишкового тракту. 

 

Семінарське заняття №7 (лабораторне).  

Тема:  Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи. 

Зміст теми: 

1. Основні контингенти пацієнтів, які підлягають реабілітації (пацієнти з 

порушенням мозкового кровообігу, остеохондрозом хребта).  

2. Оцінка функціонального стану, життєдіяльності пацієнтів з порушенням 

мозкового кровообігу і остеохондрозом хребта.  

3. Засоби і методи медичної реабілітації, які застосовуються в неврології.  

4. Розробка індивідуальної програми реабілітації для пацієнта після інсульту.  

5. Психотерапія.  

6. Методи психотерапії, що використовуються в реабілітації соматичних 

хворих.  

7. Тести з психоемоційної навантаженням.  

 

Семінарське заняття №8 (лабораторне).  

Тема: Фізична реабілітація при захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів. 

Зміст теми: 

1. Фізична реабілітація при захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів.  

2. Основні контингенти пацієнтів, які підлягають реабілітації (пацієнти з 

захворюваннями нирок а сечовивідних шляхів).  

3. Оцінка життєдіяльності цієї категорії пацієнтів.  

4. Засоби і методи медичної реабілітації, які застосовуються.  

5. Розробка індивідуальної програми реабілітації.  

 

 

Семінарське заняття №9 (лабораторне).  

Тема: Реабілітація інвалідів з порушенням слуху інтелекту і зору. 

Зміст теми: 

1. Реабілітація інвалідів з порушенням слуху інтелекту і зору.  

2. Оцінка життєдіяльності цієї категорії пацієнтів.  

3. Засоби і методи медичної реабілітації, які застосовуються.  

4. Розробка індивідуальної програми реабілітації. 

 

 

4.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

 

1. Опрацювання рекомендованої літератури. 

2. Підготувати доповідь відповідно до теми практичного заняття. 

3. Підготувати мультимедійний супровід доповіді. 



 

Теми додаткового самостійного вивчення: 

1. Нетрадиційні засоби у відновному лікуванні при хворобах внутрішніх 

органів. 

2. Дельфінотерапія  в реабілітації хвороб та пошкоджень нервової системи. 

3. Застосування мануальної терапії при хворобах внутрішніх органів. 

4. Краніосакральна терапія при хворобах і враженнях нервової системи. 

5. Іпотерапія при хворобах внутрішніх органів. 

6. Поєднане використання засобів фізичної реабілітації. 

7. Аромотерапія і масаж. 

8. Бальнеологічні методи відновного лікування. 

9. Сучасні тренажери в реабілітаційних програмах лікування. 

10. Пелоїдотерапія. 

V. Контроль якостi знань студентiв 

 

5.1. Форми i методи поточного контролю 

 

Модуль І. Загальні положення основ клінічної патології та фізичної 

реабілітації.  

 

1. Як ви розумієте поняття «загальна патологія»? Дайте визначення 

поняття «хвороба». Що таке симптоми і синдроми хвороб?  

2. Що таке «передпатологічний стан»? Які фактори сприяють його 

виникненню? 

3. Що таке етіологія? Які причини хвороб розрізняють? 

4. Які хвороби розрізняють за швидкістю перебігу та які періоди 

розрізняють в перебігу хвороби? Які варіанти завершення хвороби 

можуть спостерігатися? 

5. Коротко охарактеризуйте фізичні, хімічні, біологічні (в т.ч. 

аліментарні), психічні і соціальні фактори у виникненні хвороб. Які 

ураження або захворювання вони викликають? 

6. Що таке профілактика захворювань? Що розуміють під фактором 

ризику (приклади)? Назвіть сучасні «хвороби цивілізації». 

7. Що таке патогенез, патологічний процес, патологічний стан? 

8. Що таке артеріальна і венозна гіперемія, стаз? Які їх причини? 

9. Що таке ішемія і інфаркт? Внаслідок чого вони виникають? 

10. Що таке тромбоз і емболія? Чому вони виникають? 

11. Що таке дистрофія, які види дистрофій розрізняють? 

12. Що таке атрофія і гіпертрофія? Які види знаєте? 

13. Що таке регенерація та її види? 

14. Що таке некроз, його види? 

15. Що таке запалення? Які причини, патогенез та значення запалення? 

16. Які місцеві і загальні ознаки запалення ви знаєте? 

17. Що таке лихоманка, її стадії? Які заходи для зниження температури 

тіла в кожній стадії? 



18. Коротко охарактеризуйте фізичні засоби впливу на кровообіг при 

лихоманці. 

19. Якими загальними ознаками характеризуються хвороби органів 

дихання? 

20. Чим характеризується напад ядухи при бронхіальній астмі?  

21. Які характерні ознаки бронхіту? 

22. Які характерні ознаки пневмонії? 

23. Які характерні ознаки плевриту? 

24. Що таке дихальна недостатність, ознаки, перебіг? 

25. Які заходи профілактики хвороб дихальної системи? 

26. Які основні ознаки хвороб серцево-судинної системи? 

27. Чим характеризуються болі при стенокардії і інфаркті міокарда? 

28. Що таке серцева астма, ознаки? 

29. Що таке серцева недостатність, види, ознаки? 

30. Що таке гіпертонічна хвороба, якими ознаками характеризується? 

31. Що таке гіпертонічний криз, ознаки? 

32. Що таке інсульт, його ознаки? 

33. Які особливості догляду за хворими з серцево-судинними 

захворюваннями? 

34. Які заходи профілактики хвороб ССЗ? 

35. Які загальні ознаки захворювань шлунка? 

36. Які загальні ознаки захворювань кишечнику? 

37. Які ознаки гострого гастриту? 

38. Які ознаки хронічного гастриту? 

39. Що таке виразкова хвороба шлунку та 12-п кишки, яка між ними 

відмінність? 

40. Що таке дискінезії жовчновивідних шляхів, іх ознаки, типи, 

відмінності? 

41. Що таке холецистит, його ознаки? 

42. Що таке жовчна колька, її ознаки? 

43. Які особливості загального догляду за хворими при хворобах органів 

травлення? 

44. Які заходи профілактики хвороб ШКТ? 

45. Які основні ознаки захворювань сечовидільної системи? 

46. Які порушення сечовиділення і зміни сечі можуть спостерігатися при 

захворюваннях сечовидільної системи? 

47. Чим характеризується напад ниркової кольки? 

48. Що таке гломерулонефрит, його ознаки? 

49. Що таке пієлонефрит, його ознаки? 

50. Які особливості догляду хворих з захворюваннями нирок? 

51. Які заходи профілактики хвороб сечовидільної системи? 

52. Що таке цукровий діабет? Які його причини і ознаки, особливості 

догляду за хворими, профілактика? 

53. Що таке гіпо- та гіперглікемічна коми, їх ознаки? 

54. Що таке гіпертиреоз та гіпотіреоз, ендемічний зоб?  

55. Які ознаки та особливості догляду за хворими з захворюваннями 

щитоподібної залози? 

56. Які ознаки ожиріння, особливості догляду за хворими, профілактика? 



57. Що таке інфекційні захворювання? Їх класифікація, шляхи передачі 

збудників.  

58. Поняття про реабілітацію. Короткі історичні відомості. 

59. Завдання та принципи реабілітації. 

60. Мета і види реабілітації. 

61. Періоди й етапи медичної реабілітації.  

62. Поняття про лікувальну фізкультуру. Загальні покази та протипокази. 

63. Основні механізми лікувальної дії фізичних вправ. 

64. Засоби лікувальної фізичної культури  

65. Форми лікувальної фізичної культури. 

66. Періоди застосування лікувальної фізичної культури. 

67. Рухові режими лікувальної фізичної культури. 

68. Особливості складання комплексів вправ лікувальної гімнастики та 

загальні вимоги до методики проведення занять. 

69. Ефективність застосування лікувальної фізичної культури. 

 

Модуль ІІ. Особливості фізичної реабілітації при різних порушеннях. 

 

1. Рахіт. Етіологія, патогенез, клінічна картина.  

2. Реабілітація дітей, хворих на рахіт. 

3. Постава і здоров’я. Види порушення постави. 

4. Сколіоз. Реабілітація на різних стадіях розвитку хвороби. 

5. Анатомо-фізіологічні особливості застосування засобів фізичної 

реабілітації при переломах кісток. 

6. Переломи кісток верхньої кінцівки. Засоби фізичної реабілітації. 

7. Переломи кісток нижньої кінцівки. Засоби фізичної реабілітації 

8. Комплекс спеціальних вправ для корекції кругловвігнутої спини. 

9. Комплекс спеціальних вправ для корекції плоскої спини. 

10. Комплекс лікувальної гімнастики із сколіозом І – ІІ ступеня. 

11. Комплекс спеціальних вправ при асиметричній поставі. 

12. Комплекс спеціальних вправ при переломах плечової кістки після 

зняття гіпсової пов’язки. 

13. Комплекс вправ лікувальної гімнастики при переломах стегнової 

кістки в постімобілізаційний період. 

14. Комплекс спеціальних вправ на розслаблення  м’язів. 

15. Фізична реабілітація при частих вірусних інфекціях і їх ускладненнях. 

16. Лікувальна фізкультура і масаж при захворюваннях і ушкодженнях 

нервової системи і порушеннях психомоторного розвитку. 

17. Гостра пневмонія. Етіологія, патогенез, клінічна картина. 

18. Фізична реабілітація хворих на гостру пневмонію. 

19. Бронхіальна астма. Етіологія, патогенез, клінічна характеристика. 

20. Реабілітація хворих на бронхіальну астму, у лікарняний і після 

лікарняний періоди. 

21. Ревматизм, етіологія, клінічна картина. Засоби реабілітації. 

22. Міокардит. Етіологія, патогенез, клінічна характеристика. 

23. Фізична реабілітація дітей, хворих на міокардит. 

24. Вади серця. Реабілітація з вадами серця. 



25. Хронічний гастрит, клінічна картина. Засоби реабілітації хворих на 

гастрит. 

26. Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки. Етіологія, патогенез, 

клінічна картина. Шляхи реабілітації. 

27. Реабілітація при захворюваннях жовчних шляхів. 

28. Захворювання кишечника. Засоби реабілітації. 

29. Цукровий діабет. Етіологія, патогенез, клінічна характеристика. 

30. Реабілітація хворих на цукровий діабет. 

31. Ожиріння. Засоби фізичної реабілітації. 

32. Гломерулонефрит. Фізична реабілітація хворих на гломерулонефрит. 

33. Пієлонефрит. Фізична реабілітація хворих на пієлонефрит. 

34. Комплекс спеціальних вправ для дітей з хронічним захворюванням 

нирок у період ремісії. 

 

5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Сутність поняття «здоров’я» за визначенням ВООЗ, основні складові 

здоров’я та їх характеристика. 

2. Поняття про культуру здоров’я, її найважливіші складові. 

3. Поняття «здоров’я-збережувальні технології» в освіті, їх  класифікація. 

4. Етапи формування здоров’я-орієнтованої поведінки людини шляхом 

застосування здоров’язміцнювальних (оздоровчих) технологій. 

5. Класифікація та характеристика здоров’я зміцнювальних (оздоровчих) 

технологій за напрямами впливу на організм людини. 

6. Проблема зниженої фізичної активності (фізичної інертності) у сучасному 

світі та фактори, які сприяють її значному поширенню. 

7. Поняття про фізичну активність людини та її інтенсивність, класифікація 

фізичної активності за ступенем енерговитрат.  

8. Негативний вплив гіподинамії на стан різних органів та систем організму 

людини та зумовлені нею хвороби. 

9. Науково-обгрунтовані рівні фізичної активності для зміцнення здоров’я і 

попередження розвитку найбільш поширених неінфекційних захворювань. 

10. Механізм оздоровчої дії занять фізичними вправами. 

11. Рівні фізичної активності для різних вікових груп відповідно до 

«Глобальних рекомендацій з фізичної активності для здоров'я» ВООЗ (2010 

р). 

12. Фізкультурно-оздоровчі технології та їх роль у зміцненні здоров’я 

населення. 

13. Поняття пропсихічне здоров’я, його основні складові. Основні причини 

погіршення психічного здоров’я людей в сучасних умовах. 

14. Основні ознаки психічного здоров’я та благополуччя особистості. 

Валеологічний аспект психічного здоров’я. 

15. Психоемоційний стрес, його стадії, можливі реакції на стрес. Шляхи 

адаптації сучасної людини до щоденних психоемоційних перевантажень. 

16. Порушення психічного стану людини при хронічному стресі. Поняття про 

неврози, характеристика різних видів неврозів. 



17. Поняття про психосоматичні розлади та хвороби адаптації. Негативний 

вплив факторів навколишнього середовища на психіку сучасної людини. 

18. Принципи і засоби тренування психічних можливостей людини. Роль 

раціональної організації праці та навчання у підтриманні психічного 

здоров’я. 

19. Спеціальні прийоми регуляції нервово-психічних станів людини. Сутність 

і техніка аутогенного тренування та медитації. 

20. Розповсюдженість і загальна характеристика неінфекційних захворювань 

сучасності.  

21. Поняття про профілактику захворювань, види профілактики. Поняття 

фактора ризику, види факторів ризику. 

22. Сутність і принципи профілактики найбільш поширених неінфекційних 

захворювань (НІЗ) сучасності. Основні напрямки діяльності, рекомендовані 

ВООЗ, для профілактики і зниження поширеності неінфекційних 

захворювань сучасності. 

23. Особливості профілактики серцево-судинних захворювань. 

24. Особливості профілактики ожиріння та цукрового діабету. 

25. Проблеми старіння населення у сучасному світі. Зміни різних систем та 

органів людей похилого віку, пов’язані з процесом старіння.  

26. Поняття про «активну старість» і «здорове старіння» за ВООЗ. Основні 

оздоровчі засоби, які сприяють активному довголіттю людини.  

27. Загальна характеристика симптомів і порушення функції зовнішнього 

дихання (ФЗД) при захворюваннях органів дихання. Дихальна 

недостатність (ДН), ступені ДН, діагностичні ознаки. 

28. Засоби фізичної реабілітації, загальні та спеціальні завдання, які необхідно 

вирішувати при захворюваннях органів дихання. 

29. Загальна характеристика та методика спеціальних дихальних вправ у 

програмах фізичної реабілітації при захворюваннях органів дихання.  

30. Пневмонія, етіологія, патогенез, класифікація пневмонії. Діагностичні 

критерії і клінічний перебіг негоспітальної пневмонії.  

31. Програми фізичної реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію у 

лікарняний та післялікарняний період. Комплекс спеціальних вправ 

лікувальної гімнастики при пневмонії. 

32. Бронхіальна астма, етіологія, патогенез, клінічні ознаки, класифікація.  

33. Програми фізичної реабілітації хворих на бронхіальну астму у лікарняний 

та післялікарняний період. Комплекс спеціальних вправ лікувальної 

гімнастики при бронхіальній астмі. 

34. Діагностичні критерії, клінічний перебіг хронічного обструктивного 

захворювання легень (ХОЗЛ). Програма фізичної реабілітації при ХОЗЛ. 

35. Засоби фізичної реабілітації, загальні та спеціальні завдання, які необхідно 

вирішувати при захворюваннях серцево-судинної системи. Серцева 

недостатність (СН), ступені СН, ознаки.  

36. Ішемічна хвороба серця (ІХС). Етіологія, патогенез, класифікація ІХС, 

особливості різних форм ІХС. Загальні підходи до побудови програми 

фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця. 

37. Стенокардія напруги як форма ІХС. Функціональні класи стенокардії, 

клінічні ознаки. Програми фізичної реабілітації при стенокардії напруги І-

ІV ФК у лікарняний та післялікарняний період.  



38. Інфаркт міокарда. Причини розвитку, діагностичні ознаки і періоди 

розвитку інфаркту міокарда.  

39. Програми фізичної реабілітації і рухові режими при інфаркті міокарда на 

лікарняному етапі. Комплекси спеціальних вправ лікувальної гімнастики 

при інфаркті міокарда у різних рухових режимах на стаціонарному етапі. 

40. Програми фізичної реабілітації і рухові режими при інфаркті міокарда на 

санаторному та поліклінічному етапі. 

41. Гіпертонічна хвороба. Етіологія, патогенез, діагностичні ознаки і стадії 

гіпертонічної хвороби. 

42. Сучасні підходи до побудови і проведення програм фізичної реабілітації у 

хворих на гіпертонічну хворобу І та ІІ стадії. Комплекс спеціальних вправ 

лікувальної гімнастики при гіпертонічній хворобі. 

43. Засоби реабілітації, загальні та спеціальні завдання, які необхідно 

вирішувати при захворюваннях органів травлення. Особливості 

використання фізичних вправ у програмах фізичної реабілітації при 

захворюваннях шлунка і кишок. 

44. Хронічний гастрит. Причини, діагностичні ознаки захворювання в 

залежності від стану секреторної функції шлунка.  

45. Комплексна реабілітація хворих на хронічний гастрит у лікарняний та 

післялікарняний період в залежності від стану секреторної функції шлунка.  

46. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки. Етіологія, патогенез, 

діагностичні ознаки захворювання.  

47. Комплексна реабілітація хворих на виразкову хворобу шлунка і 

дванадцятипалої кишки у лікарняний та післялікарняний період. Комплекс 

спеціальних вправ лікувальної гімнастики при виразковій хворобі. 

48. Захворювання кишок, загальна характеристика, причини, діагностичні 

ознаки.  

49. Комплексна реабілітація при захворюваннях кишечника з урахуванням 

стану моторно-евакуаторної функції кишечника у лікарняний та 

післялікарняний період.  

50. Функціональні порушення жовчного міхура (дискінезії), причини, клінічні 

форми, діагностичні ознаки. Комплексна реабілітація при різних формах 

дискінезій жовчного міхура у лікарняний та післялікарняний період. 

Комплекс спеціальних вправ лікувальної гімнастики при гіперкінетичній та 

гіпокінетичній дискінезії. 

51. Хронічний холецистит. Причини, діагностичні ознаки. Засоби та програми 

реабілітації у лікарняний та післялікарняний період.  

52. Хронічний гепатит. Причини, діагностичні ознаки, клінічні форми. Засоби 

та програми реабілітації при хронічному гепатиті у лікарняному та 

післялікарняному періоді.   

53. Цукровий діабет. Причини, механізми розвитку, форми цукрового діабету 

та їх діагностичні ознаки. 

54. Засоби та програми комплексної реабілітації при цукровому діабеті. 

Особливості фізичної реабілітації хворих на цукровий діабет з різним 

ступенем важкості. Комплекс спеціальних вправ при цукровому діабеті. 

55. Ожиріння. Причини, механізм розвитку, діагностичні ознаки та оцінка 

ступеня ожиріння. 



56. Засоби та програми комплексної реабілітації хворих на ожиріння. 

Комплекс спеціальних вправ при ожирінні. 

57. Особливості реабілітаці вгеронтології. Лікувальна фізична культура  та 

природні і преформовані фактори в реабілітації осіб похилого віку. 

58. Похудіння, кахексія. Особливості реабілітації. Ефективність застосування 

комплексів ЛГ. 

59. Онкологічні захворювання у осіб похилого віку. Засоби реабілітації. 

60. Бальнеотерапія. Курорти Закарпаття. Техніка проведення і параметри 

процедур у осіб похилого віку.  

61. Питне використання мінеральних вод Закарпаття при різних 

захворюваннях. Режим призначення. 

62. Реабілітація осіб похилого віку при  захворюваннях передміхурової 

залози. Шляхи реабілітації 

63. Визначити і охарактеризувати артеріальний тиск (систолічний, 

діастолічний, норма). Визначити частоту пульсу і охарактеризувати його. 

64. Визначити частоту дихання і дати оцінку. 

65. Невідкладна долікарська допомога (штучне дихання і непрямий масаж 

серця при утопленні). Виконати штучне дихання, непрямий масаж серця. 

66. Виконати і дати оцінку результатів проби Мартіне та проби Штанге і 

Генчі. 

67. Виконати і дати оцінку результатів ортостатичної проби та проби 

Ромберга. 

 

5.3. Критерiї оцiнювання знань студентiв 

 

1. Грамотність використання термінологічного апарату 

2. Логічність викладу матеріалу 

3. Обізнаність з науковою літературою по темі 

4. Повнота висвітлення матеріалу у виступі 

5. Творчі здібності до розкриття теми, висвітлення проблеми при виконанні 

практичних завдань. 
 

Розподіл балів за поточну успішність  
 

Вид контролю/Кількість 

контрольних заходів за семестр 

Максимальна 

кількість балів 

за один вид 

контролю 

 

Загальна сума 

балів 

І Модуль  До 40 балів 

Контроль на аудиторних 

заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 5 балів 

До 25 балів 

Модульний контроль: 

- виконання 

контрольноїроботи 

 

До 15 балів 

До 15 балів 

ІІ Модуль   До 60 балів 



Контроль на аудиторних 

заняттях: 

-семінарських/ 1 заняття 

 

До 7 балів 

До 40 балів 

Модульний контроль: 

- виконання 

контрольноїроботи 

 

До 20 балів 

До 20 балів 

РАЗОМ:  До 100 балів 
 

Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки 

ECTS: 

 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

університету 

Оцінка за національною шкалою Оцінка 

за 

шкалою 

EСТS Диференційована оцінка Оцінка у формі 

заліку 

90-100 

(творчий рівень) 

5  

(відмінно) 
 

 

 

 

Зараховано 

А 

80-89 

(високий рівень) 

4  

(добре) 

В 

70 -79 

(достатній 

рівень) 

С 

65 – 69 

(задовільний 

рівень) 

3  

(задовільний) 

D 

60-64 

(задовільний 

рівень) 

Е 

35-59 

(низький рівень) 

2  

(незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

Не зараховано – з 

можливістю 

повторного 

складання заліку 

FХ 

0-34 

(незадовільний 

рівень) 

2  

(незадовільний з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Не зараховано – 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

F 

 

VІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу 

Інформацiйнi джерела для вивчення курсу (основні): 

 

1. Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі і спорті / 

Ячнюк І. О., Воробйов О. О., Романів Л. В., Ячнюк Ю. Б., Марценяк І. В., 

Білик Р. Р.: Підручник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 432 с. 



2. Дитячі хвороби /За ред. С.К. Ткаченко. – К.: «Вища школа», 1981. - 421с. 

3. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. 

для студ. высш.учеб. заведений. – 2-е изд., стер.- М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 608с. 

4. Дубровский В.И. Спортивная медицина: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений. – 2-е изд., доп. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 

512 с. 

5. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина: Учебник. 

— М.: Медицина, 1999. — 304 с 

6. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / В.В. Клапчук, Г.Д. 

Дзяк, І.В.Муравйов / За ред. В.В. Клапчука, Г.Д.Дзяка. – К.: Здоров’я , 

1995, - 312с. 

7. Маліков М.В., Сватьєв А.В., Богдановська Н.В. Функціональна 

діагностика у фізичному вихованні і спорті: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – Запоріжжя: ЗДУ, 2006. – 227 с. 

8. Мелега К.П. Невідкладна допомога при травмах і захворюваннях у 

спортсменів: Навч.-метод. посібник. – Ужгород: Вид-во: УжНУ, 2005. – 

50 с. 

9. 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. 

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

Олімпійська література, 2005. - 470с. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Порада А.М., Солодовник О.В.., Прокопчук Н.Є. Основи фізичної 

реабілітації.-К.:Медицина, 2008. – 246с. 

14. Серебрина Л.А. Реабилитация больных с патологией органов 

пищеварения. – К.: Здоров’я, 1989. – 168с. 

15. Спортивная медицина: Учеб.для ин-тов физ. культ. / Под ред. В.Л. Карпмана. – М.: 

Физкультура и спорт, 1987. – 304 с. 

16. Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов 

физической культуры /Под ред. проф. С.П. Попова. – Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 1999. – 608с. 

17. 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 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. Робоча програма навчальної дисципліни «Спортивна медицина» для 

студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.010203 – 

здоров’я людини /Ф.Г. Філак. – Ужгород, 2013. (Електронна версія на 

кафедрі фізичної реабілітації ФЗЛ УжНУ). 

2. Конспект лекцій з дисципліни «Фізична реабілітація». (Електронна 

версія на кафедрі фізичної реабілітації ФЗЛ УжНУ). 

3. 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). 

4. Філак Ф.Г., Сивохоп Е.М. Фізична реабілітація при захворюваннях 

органів дихання у дітей. /Метод. рекоменд. – Ужгород: „ТУРпрес”, 

2004. – 45с. 

5. Основи медичних знань: Збірник тестів /Мелега К.П., Дуло О.А. – 

Ужгород, 2008. – 56 с. (Платформа електронного навчання УжНУ). 

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

доступу:  http://healt.ucoz.ua/ 

7. Энциклопедия здоровья человека от А до Я [Електронний ресурс]: 

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

8. Сайт о здоровье человека, новости медицины, здоровое питание 

[Електронний ресурс]: Режим доступу:  http:// www.bienhealth.com/ 

 

VІІІ. Доповнення та змiни, внесенi до робочо" програми в 20__/20__ н.р.1 

                                                           
1Доповнення та  змiни  до робочоi"  програми  додаються на  окремому аркушi,  затверджуються на засiданнi кафедри на початку навчального 

року. 
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