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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 

 

1. Загальна інформація 

 

Назва програми Фізична терапія, ерготерапія 

Шифр програми 227 

Тип програми за змістом спеціальна програма підвищення кваліфікації 

Форма навчання заочна (дистанційна) 

Цільова група Лікарі, фізичні терапевти, реабілітологи, медичний 

персонал 

Передумови навчання за 

програмою 

опрацювання теоретичних і практичних аспектів 

фізичної терапії та ерготерапії  

Найменування замовника 

освітніх послуг у сфері 

професійного навчання за 

програмою 

Міністерство охорони здоров’я України 

Найменування партнера 

(партнерів) програми 

 

Обсяг програми 3 кредити ЄКТС (90 академічних годин) 

Тривалість програми та 

організація навчання 
2 місяці 

Мова викладання українська 

Напрями підвищення 

кваліфікації, які охоплює 

програма 

1. Професійна етика з медичною деонтологією. 

2. Методи та практична діяльність фізичного 

терапевта та ерготерапевта. 

3. Фізична терапія та ерготерапія при різних 

нозологіях. 

4. Терапевтичні вправи у фізичній терапії та 

ерготерапії. Кінезіологія. 

Перелік професійних 

компетентностей, на 

підвищення яких спрямовано 

програму 

 лікарі фізичної та реабілітаційної медицини; 

 фізичні терапевти; 

 ерготерапевти; 

 протезисти-ортезисти; 

 психологи, психотерапевти; 

 сестри медичні з фізичної терапії, ерготерапії та 

реабілітації; 

 асистенти фізичних терапевтів та 

ерготерапевтів. 

Укладачі програми Чижик В. В., Кліш І. С., Шипелик О. В., 

Борцевич С. С. 

2. Загальна мета 

Підвищення професійних компетентностей цільової аудиторії щодо процесу 

збереження, відновлення та/або компенсації порушених функцій і функціонування 

організму людини засобами фізичної терапії, ерготерапії з метою відновлення 

повноцінної життєдіяльності та підвищення якості життя відповідно до бажань і 

потреб людини. 

3. Очікувані результати навчання 
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За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

знання  нормативно-правових вимог і норм професійної етики; 

 науково-доказових даних у професійній діяльності; 

 біологічних, медичних, педагогічних і психосоціальних аспектів 

фізичної терапії та ерготерапії. 

уміння  застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін і порушених функцій організму; 

 визначати заходи фізичної терапії та ерготерапії для ліквідації або 

компенсації рухових порушень та активності; 

 забезпечувати доступність допомоги за першої потреби; 

 визначати прогноз, мету та завдання фізичної терапії та 

ерготерапії, розроблення індивідуального плану реабілтації; 

 забезпечувати комплексний підхід у наданні допомоги та 

уникнення або зниження стійких обмежень життєдіяльності в осіб 

з обмеженнями повсякденного функціонування. 

навички  здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії 

та/або ерготерапії; 

 здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній 

терапії та ерготерапії; 

 здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та 

практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, 

ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та 

нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших галузях 

медицини; 

 здатність працювати у мультидисциплінарній реабілітаційній 

команді. 

4. Викладання та навчання  

(методи навчання, форми проведення навчальних занять) 

Навчання здійснюється у формі лекцій-презентацій, тематичних дискусій, 

виконання практичних завдань, самостійної роботи. 

5. Ресурсне забезпечення навчання 

Назви вебплатформи, вебсайту, 

електронної системи навчання, через які 

здійснюватиметься дистанційне 

навчання із зазначенням посилання 

(вебадреси) 

http://vo.ukraine.edu.ua/  

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю 

Критерії оцінювання та їх питома вага у 

підсумковій оцінці (%) 

Відвідування занять та участь у 

практичних вправах – 85 %. 

Опрацювання обов’язкової літератури, 

інформаційних та інших матеріалів 

(читання) – 5 %. 

Підсумковий контроль – 10 %. 

Форма підсумкового контролю Тестування  

http://vo.ukraine.edu.ua/
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

 

Назва теми 

Кількість годин 

загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

у тому числі: 

Дистанційні 

заняття 

Навчальні 

візити 

Самостійна 

робота 

слухачів 

1 2 4 5 6 

Тема 1. Основи кінезіології та 

фізіології фізичних вправ. 
 2 1 6 

Тема 2. Практична діяльність 

фахівця у фізичній терапії, 

ерготерапії. Робота 

мультидисциплінарної команди у 

відновленні здоров’я пацієнтів 

 2 1 6 

Тема 3. Моніторинг стану здоров’я 

у фізичній терапії, ерготерапії 
 2 1 6 

Тема 4. Сучасні методи фізичної 

терапії, ерготерапії при 

захворюваннях опорно-рухового 

апарату 

 2 1 6 

Тема 5. Сучасні методи фізичної 

терапії, ерготерапії при 

хірургічних захворюваннях  

 2 1 6 

Тема 6. Сучасні методи фізичної 

терапії, ерготерапії при 

захворюваннях серцево-судинної 

системи та нервової системи 

 2 1 6 

Тема 7. Сучасні методи фізичної 

терапії, ерготерапії при 

захворюваннях внутрішніх органів 

 2 1 6 

Тема 8. Сучасні методи фізичної 

терапії, ерготерапії в акушерстві, 

гінекології та педіатрії 

 2 1 6 

Тема 9. Масаж у фізичній терапії  2 1 6 

Тема 10. Професійна етика з 

медичною деонтологією 
 2 1 6 

Підсумковий контроль результатів 

навчання 
    

РАЗОМ: 90 20 10 60 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Основи кінезіології та фізіології фізичних вправ. 

Тема 2. Практична діяльність фахівця у фізичній терапії, ерготерапії. Робота 

мультидисциплінарної команди у відновленні здоров’я пацієнтів. 

Тема 3. Моніторинг стану здоров’я у фізичній терапії, ерготерапії.  

Тема 4. Сучасні методи фізичної терапії, ерготерапії при захворюваннях 

опорно-рухового апарату. 

Тема 5. Сучасні методи фізичної терапії, ерготерапії при хірургічних 

захворюваннях. 

Тема 6. Сучасні методи фізичної терапії, ерготерапії при захворюваннях 

серцево-судинної системи та нервової системи. 

Тема 7. Сучасні методи фізичної терапії, ерготерапії при захворюваннях 

внутрішніх органів. 

Тема 8. Сучасні методи фізичної терапії, ерготерапії в акушерстві, гінекології 

та педіатрії. 

Тема 9. Масаж у фізичній терапії. 

Тема 10. Професійна етика з медичною деонтологією. 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Підсумковий контроль здійснюється у формі підсумкового 

комп’ютерного тестування. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:  

 

1. Закон України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text 

2. Белова А. Н. Нейрореабилитация: Руководство для врачей. Москва: 

Антидор, 2000. 568 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text
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3. Богдановська Н. В. Фізична реабілітація хворих різних нозологічних форм. 

Навчальний посібник. Запоріжжя, 2011. 314с. 

4. Вейс М., Зембатый С. Физиотерапия (кинезитерапия). Москва: 2006. 446 с. 

5. Герцик А. М. Фахівець з фізичної реабілітації, чи фізичний терапевт: 

національне та міжнародне тлумачення назв професій. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 

2010. № 10. С. 21–24. 

6. Гусева И. Г., Осадчая Т. Ю. Физиотерапевтические методы реабилитации. 

Учебное пособие для студентов-реабилитологов институтов физического 

воспитания и спорта. Луганск, 2002. 178 с. 

7. Козырева О. В. Физическая реабилитация. Лечебная физкультура. 

Кинезитерапия. Учебный словарь-справочник. Москва: Советский спорт, 

2010. 280 с. 

8. Мандриков В. Б., Царапкин Л. В., Краюшкин А. И., Перепёлкин А. И. 

Теория и практика профилактики и реабилитации нарушений опорно-

двигательного аппарата: Монография. Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2009. 

202 с.  

9. Марченко О. К. Основы физической реабилитации. Киев : Олимпийская 

литература, 2012. 528 с.  

10. Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих з травмами й захворюваннями 

нервової системи. Київ : Олимпийская литература, 2006. 195 с.  

11. Медицинская реабилитация: Руководство для врачей / Под ред. 

В. А. Епифанова. Москва: МЕДпресс-информ, 2005. 328 с.  

12. Мухін В. М. Фізична реабілітація. 3-е видання, перероблене та доповнене 

Київ : Олімпійська література, 2009. 472 с.  

13. Нейрореабилитация: Сборник лекций / Под ред. В. А. Малахова. 2010. 

Том 1. 170 с.  

14. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії: підручник / 

[Л. О. Вакуленко, В. В. Калапчук, Д. В. Вакуленко та ін.]; за заг. ред. 

Л. О. Вакуленко, В. В. Калапчука. Тернопіль: ТДМУ, 2018. 372 с. 
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15. Пархотик И. И. Дието- и кинезитерапия. Киев:  ДСТ ЛТД, 2005. 104 с.  

16. Пархотик И. И. Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

брюшной полости. Киев, 2003.  

17. Пархотик И. И. Физическая реабилитация при хирургическом лечении 

заболеваний органов грудной клетки. Киев: Олимпийская литература. 2015. 

376 с.  

18. Кадыков А. С., Черникова Л. А., Шахрапонова Н. В. Реабилитация 

неврологических больных. Москва: МЕД пресс-информ, 2008. 560 с. 

19. Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина: підручник для студентів і 

лікарів / За заг. ред. В. М. Сокрута. Краматорськ: Каштан, 2019. 480 с., 32 

іл. 

20. Швесткова О., Сладкова П. Фізична терапія: підручник для студентів. 

Прага: Чеський центр. 2019. 272 с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: 

Інформаційні ресурси поглиблюють інформацію про особливості 

педагогічної професії та організацію навчально-виховного процесу у ЗВО 

матеріали, розміщені на веб-сторінках: 

 URL: http://www.strazhesko.org.ua/advice; 

 URL: http://health-ua.com/stati/cardiology/diagnostika-i-likuvannya-

hronichnoyisertsevoyi-nedostatnosti-rekomendatsiyi-yevropeyskogo-

tovaristvakardiologiv-2016-r.html; 

 URL: http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-arterialnaya-

gipertenziya/numbers; 

 URL: http://ukrcardio.org/. 

http://www.strazhesko.org.ua/advice
http://health-ua.com/stati/cardiology/diagnostika-i-likuvannya-hronichnoyisertsevoyi-nedostatnosti-rekomendatsiyi-yevropeyskogo-tovaristvakardiologiv-2016-r.html
http://health-ua.com/stati/cardiology/diagnostika-i-likuvannya-hronichnoyisertsevoyi-nedostatnosti-rekomendatsiyi-yevropeyskogo-tovaristvakardiologiv-2016-r.html
http://health-ua.com/stati/cardiology/diagnostika-i-likuvannya-hronichnoyisertsevoyi-nedostatnosti-rekomendatsiyi-yevropeyskogo-tovaristvakardiologiv-2016-r.html
http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-arterialnaya-gipertenziya/numbers
http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-arterialnaya-gipertenziya/numbers
http://ukrcardio.org/
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