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 Афанасьєва Олександра Сергіївна, 2017 рік

1. Опис навчальної дисципліни
Галузь знань, спеціальність,
спеціалізація/освітня програма,
ступень вищої освіти

Найменування показників

Галузь знань
22 - Охорона здоров'я»
(шифр і назва)
Спеціальність
227- «Фізична,терапія,
ерготерапія»
(шифр і назва)

Кількість кредитів – 4

Модулів –4
Змістових модулів – 4
Індивідуальне науководослідне завдання
немає ___
(назва)

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Обов’язкова

1-й

Рік підготовки

-

Семестр
2- й

Загальна кількість годин – 120

Лекції

22 год.

-

Практичні, семінарські
22 год.

Тижневих годин для денної,
заочної форми навчання:
аудиторних –2/ 2.
самостійної роботи студента –
2/ 2.

Ступень вищої освіти:
магістр

-.
Лабораторні

- год.
- год.
Самостійна робота
66 год.
- год.
Індивідуальні завдання:
10 - год.
Вид контролю:
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: є опанування знаннями та уміннями з основ реабілітології, вивчення основних інструктивнометодичних і законодавчих актів по реабілітації, понять в реабілітації хворих та інвалідів, організації
та проведення медичної, психологічної, фізичної, професійної, соціальної та інших видів реабілітації.
Завдання:
1) вивчення основних понять в реабілітології;
2) вивчення організації та управління системою медичної реабілітації;
3) вивчення основних інструктивно-методичних та законодавчих актів;
4) вивчення організації фізичної реабілітації В Україні
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:
- основні поняття реабілітології, суттєвість та взаємозв’язок медичної реабілітації з соціальною,
побутовою, професійною та виробничою;
- нормативно-правові основи реабілітаційних заходів;

- принципи організації медичної реабілітації в Україні, функцію та обов’язки лікаря-реабілітолога;
- основні інструктивно-методичні та законодавчі акти України в діяльності фізичного реабілітолога.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
- використовувати систему організації медичної реабілітації в Україні та
принципи професійно-соціальної реабілітації при складанні індивідуальних реабілітаційних програм;
- використовувати основні інструктивно-методичні та законодавчі акти України в практичній
діяльності фізичного терапевта.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні основи реабілітології.
Тема 1. Найбільш значущі основні інструктивно-методичні і законодавчі акти в реабілітології.
Тема 2. Нормативно-правова основа реабілітації в Україні та у світовому просторі.
Змістовий модуль 2. Організація та управління системами медичної та професійно-соціальної
реабілітації в Україні.
Тема 3. Структура закладів, що забезпечують реабілітацію хворих.
Тема 4. Медико-соціальна реабілітація та медико-соціальна експертиза.
Змістовий модуль 3. Індивідуальна програма реабілітації та основні принципи її складання.
Тема 5. Характеристика складових реабілітаційного процесу.
Тема 6. Індивідуальна програма реабілітації та основні принципи її складання.
Змістовий модуль 4 Методичні аспекти реабілітології.
Тема 7.Методи діагностики в процесі реабілітації
Тема 8. Діагностична оцінка функціональних систем
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і
тем

1

Кількість годин
денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб
інд
с.р.
л п лаб інд
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12
Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні основи реабілітології.

с.р.
13

Тема 1. Найбільш значущі
16
2 2
12
основні інструктивнометодичні і законодавчі акти
в реабілітології
Тема 2. Нормативно-правова 14
2 2
10
основа реабілітації в Україні
та у світовому просторі.
Разом за змістовим модулем 30
4 4
22
1
Змістовий модуль 2. Організація та управління системами медичної та професійно-соціальної реабілітації
в Україні.
Тема 3. Структура закладів,
14
2
2
10
що забезпечують
реабілітацію хворих.
Тема 4. Медико-соціальна
16
4
4
8
реабілітація та медикосоціальна експертиза.
Разом зі змістовим модулем
30
6
6
18
2.
Змістовий модуль 3. Індивідуальна програма реабілітації та основні принципи її складання.

Тема 5. Характеристика
12
2
2
8
складових реабілітаційного
процесу.
Тема 6. Індивідуальна
18
4
4
10
програма реабілітації та
основні принципи її
складання.
Разом зі змістовим модулем
30
3.
Змістовий модуль 4 Методичні аспекти реабілітології
Тема 7.Методи діагностики в 14
2
2
10
процесі реабілітації
Тема 8. Діагностична оцінка
16
4
4
8
функціональних систем
Разом зі змістовим модулем
30
6
6
18
4.
Усього годин
120
22 22
10
66

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

6. Теми практичних занять
Назва теми
Найбільш значущі основні інструктивно-методичні і законодавчі акти та основні
поняття в реабілітології
Нормативно-правова основа реабілітації в Україні та у світовому просторі.
Структура закладів, що забезпечують реабілітацію хворих.
Медико-соціальна реабілітація та медико-соціальна експертиза.
Характеристика складових реабілітаційного процесу.
Індивідуальна програма реабілітації та основні принципи її складання
Діагностична оцінка функціональних систем

Кількість
годин
2
2
2
4
2
4
4

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Назва теми
Найбільш важливі міжнародні документи про життєдіяльність людини

Кількість
годин
4

Наслідки хвороб за даними ВООЗ
Соціальна недостатність через обмеження фізичної незалежності
Соціальна недостатність через обмеження мобільності
Соціальна недостатність через обмеження здатності займатися звичайною
діяльністю.
Соціальна недостатність через обмеження здібності до отримання освіти (до
професійної діяльності; економічної самостійності; здатності до інтеграції у
суспільство
Тимчасова непрацездатність та питання профілактики інвалідності

6
10

Основні принципи встановлення груп інвалідності
Сучасні категорії життєдіяльності та параметри їх оцінки. Степені обмеження
життєдіяльності, що прийняті в Україні.
Організація та управління системою професійної реабілітації інвалідів
Організація та управління системою медичної реабілітації інвалідів
Причини інвалідності

2
10

2

2
10
6

10

№
1.

Психологічна реабілітація хворих та інвалідів
Разом

14
66

Вид роботи
Опрацювання програмного матеріалу, що не викладається на
лекціях
Всього

Кількість годин

Денна
66

Заочна

66

9. Індивідуальні завдання
Скласти та обґрунтувати індивідуальну програму реабілітації при захворюванні визначеному темою
магістерської роботи.

10. Методи навчання
Лекції. Проблемні лекції. Презентації.
11. Методи контролю
Методи усного контролю. Фронтальний контроль знань на лекціях та практичних
заняттях. Методи письмового контролю. Самоконтроль.
Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання поточного та семестрового контролю.
1. Надати характеристику основним термінам і поняттям реабілітології.
2. Законодавчі акти відносно реабілітації хворих та інвалідів в України.
3 Міжнародні інструктивно-методичні матеріали про життєдіяльність людини та її порушення.
4. Конституція України про хворих та інвалідів.
5. Питання реабілітації інвалідів в «Інструкції про встановлення груп інвалідності»
6. Наслідки хвороб за даними ВООЗ
7. Соціальна недостатність через обмеження фізичної незалежності
8. Соціальна недостатність через обмеження мобільності
9. Соціальна недостатність через обмеження здатності займатися звичайною діяльністю.
10. Соціальна недостатність через обмеження здібності до отримання освіти (до професійної
діяльності; економічної самостійності; здатності до інтеграції у суспільство).
11. Тимчасова непрацездатність та її значення для реабілітації хворих та інвалідів.
12. Заходи по зменшенню тимчасової непрацездатності
13. Поняття про медико-соціальну реабілітацію.
14. Соціальна медична допомога населенню.
15. Основні принципи встановлення груп інвалідності
16. Сучасні категорії життєдіяльності та параметри їх оцінки.
17. Ступені обмеження життєдіяльності, що прийняті в Україні
18. Сучасна трактовка понять і термінів у медико-соціальній експертизі і реабілітології, що прийнята в
Україні
19. Організація та управління системою професійної реабілітації інвалідів
20. Організація та управління системою медичної реабілітації інвалідів
21. Причини інвалідності
22. Психологічна реабілітація хворих та інвалідів
23. Поняття про індивідуальну програму реабілітації.
24. Основні принципи складання індивідуальної програми реабілітації.
25. Формування та реалізація індивідуальної програми реабілітації інваліда
26. Основні принципи медичної реабілітації
27. Основні принципи професійної та соціальної реабілітації
28. Поняття про психологічну реабілітацію.

29. Структура індивідуальної програми реабілітації.
30. Характеристика складових реабілітаційного процесу.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Для заліку
Літній семестр
Розподіл балів за змістовними модулями і темами що вивчаються
Змістовий модуль 1

Змістовий
модуль 4

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3

залік

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

Сума

100
20

20

20

12.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74 (75)-81

С

64-73 (74)

D

60-63

Е

0-59

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики

для заліку

зараховано
задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю
повторного складання

F*

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

F* - виставляється тільки за результатом складання заборгованості комісії.
12.2. Форма поточного контролю
Елементи контролю за змістовним модулем 1
Вид контролю

К-ть
завдань

Кількість балів
За одиницю
контролю

Всього

Тиждень подачі
або проведення

Практичні роботи

5

2

10

3

Самостійна робота

10

2

Всього

20
Елементи контролю за змістовним модулем 2

Вид контролю

К-ть

Кількість балів

завдань

За одиницю
контролю

Всього

Тиждень подачі
або проведення

Практичні роботи

5

2

10

13

Індивідуальна робота

10

1

10

14

Всього

20
Елементи контролю за змістовним модулем 3

Вид контролю

К-ть

Кількість балів

завдань

За одиницю
контролю

Всього

Тиждень подачі
або проведення

Практичні роботи

5

2

10

16

Поточне тестування

10

1

10

17

Всього

20
Елементи контролю за змістовним модулем 4

Вид контролю

К-ть

Кількість балів

завдань

За одиницю
контролю

Всього

Тиждень подачі
або проведення

Практичні роботи

5

2

10

18

Самостійна робота

10

1

10

19

Всього

20

13. Методичне забезпечення

Опорний конспект лекцій.
Індивідуальні тестові завдання для поточного контролю знань.
Таблиці та плакати.
Презентації .
Нормативні документи.

14. Рекомендована література
14.1 Навчальна та довідкова література для лекційного курсу
1.Майкова Т. В. Основні положенні та тенденції розвитку реабілітології: навч. посібник для студентів
вищ. навч. закладів / Т.В. Майкова, А.В. Самошкіна. – Дніпропетровськ, 2014. – 95 с.
2.Марченко О.К. Основы физической реабилитации: Учебное пособие. /О.К Марченко. – К.:
Олімп.лит., 2012. – 528 с.
3.Медицинская реабилитация: Руководство для врачей / Под ред. В.А.Епифанова. – М.: МЕД прессинформ. – 2005. – 328 с.
4.Основы реабилитации для медицинских колледжей: Учебное пособие / Под общей ред. Б.В.
Кабарухина. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Финикс. – 2005. – 745 с.
5.Мухін В.М. Фізична реабілітація: Підручник. Видання 2-ге. - Київ: Олімпійська література. – 2005. –
471 с.
6.Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної культури і массажу: Підручник / За ред. проф.
В.В. Клапчука, проф. О.С. Полянської. – Чернівці: Прут. – 2006. – 208 с.
7.Юмашев Г.С., Ренкер К. Основы реабилитации. – М.: Медицина. – 1973. – 112 с.
8.Черненко М.І., Аршава І.Ф. Медико-соціальна і психологічна реабілітація хворих та інвалідів: Підруч.
– Д.: Вид-во Дніпропетровський нац.. ун-ту, 2007. – 608 с.
14.2. Навчальна література для самостійної роботи студента
1. Буков Ю.А. Основы физической реабилитации: Учебное пособие. – Изд. 2-е. – Симферополь. – ТНУ:
2004. – 191 с.
2. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. – М.: ФиС. – 1991. – 208 с.
3. Основи фізичної реабілітації: Навчальний посібник / Порада А.М., Солодовник О.В., Прокопчук Н.Є.
– Київ: Медицина. – 2006. – 248 с.
4. Основи фізичної реабілітації / Мухін В.Н., Магльований А.В., Магльований Г.П. – Львів, 1999. – 120 с.
5. Окомато Гері. Основи фізичної реабілітації / Перекл. з англ. – Львів: Галицька видавнича спілка. –
2002. – 294 с.
6. Руководство по кинезиотерапии / Под ред. Л.Бонева, П.Слынчева, С.Банкова: Медицина и
физкультура. – София, 1978 – 357 с.

