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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ ПРО 

АКРЕДИТАЦІЮ 



 



 



 



3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА 

ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров′я людини 

Напрям підготовки: 7.01020302 «Фізична реабілітація» 

Ліцензійний обсяг – 25 чоловік. 

Термін навчання – 1 рік 

 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ) 

Аудиторний фонд кафедри здоров′я людини, фізичної реабілітації і безпеки 

життєдіяльності складається з 6 аудиторій для лекційних та практичних занять, 2 викладацьких 

аудиторії, кабінету для професорів, 1 кабінет функціональної діагности та нещодавно 

обладнаний спеціалізований кабінет для проведення занять із БЖД в гуртожитку № 4. Для 

інтенсифікації учбового процесу на кафедрі широко використовуються новітні технічні засоби і 

технології навчання, основу яких складають інтегральні комп'ютерні технології. На кафедри 

встановлені 2 сучасні комп'ютери, під’єднаних до загальної університетської мережі і має 

обладнані для користування виходи в мережу Internet. Кафедра володіє відповідним 

програмним забезпеченням. 

При кафедрі працює методичний кабінет, в якому зібрано кафедральну бібліотеку, де 

знаходиться найбільш потрібна в навчальному процесі література. 

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Кафедра володіє всім комплексом науково-методичного забезпечення, визначеним 

Міністерством освіти і науки України, необхідним для його ефективного функціонування, 

державними стандартами освіти: навчальними планами; навчальними програмами з усіх 

нормативних дисциплін, підручниками і навчальними посібниками; інструктивно-методичними 

матеріалами до семінарських, практичних і лабораторних занять; завданнями для 

індивідуальної роботи студентів з навчальних дисциплін; тестовими завданнями; контрольними 

роботами з навчальних дисциплін; методичними матеріалами для студентів з питань 

самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових, дипломних і магістерських 

робіт. 

Значна увага на кафедрі приділяється організації індивідуальної і самостійної роботи та 

їх контролю, розроблено та зберігаються індивідуальні семестрові завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів з навчальних дисциплін.  

На кафедрі запроваджено кредитно-трансферну систему оцінювання в контексті 

реалізації основних положень і засад Болонської системи навчання. У зв’язку з цим сесії для 

студентів I-V курсів не проводяться. Основними формами оцінювання є бальна система, 

поточне і підсумкове тестування, а також оцінювання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань.  

Викладачами кафедри розроблено та оновлено тексти лекцій, деталізовано плани 

практичних і семінарських занять, підготовлено комплекти тестових завдань для поточного та 

підсумкового контролю знань студентів. Створено електронну базу даних (лекції, тести, 

завдання для індивідуальної роботи, питання для самоконтролю, література та ін.) для кожної 

дисципліни кафедри. 

 



6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Навчальний процес денної форми навчання проводиться у першій половині дня. Перша 

пара починається о 8.00. Для уникнення перевантаження студентів, розклад занять складають 

так, щоб студенти мали не більше 3-х пар протягом дня. 

 

7. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.01020302 – ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

 

 



 



 

 



8. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА. 

 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ  

ОСВІТНЬО- КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА  

за спеціальністю 7.01020302 Фізична реабілітація 

1 курс 

I семестр 

Назва дисципліни Вид контролю 
К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 12 

Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів ☺ 3 

Фізична реабілітація в хірургії і травматології ☻ 3 

Фізична реабілітація в неврології ☺ 2 

Основи геронтології і геріатрії ☺ 2 

Охорона праці в галузі ☻ 1 

Дисципліни за вибором ВНЗ 4 

Фізична реабілітація при захвор. опорно-рухового апарату ☻ 4 

Практики  12 

Клінічна практика з фізичної реабілітації ☻ 12 

 

ІI семестр 

Назва дисципліни Вид контролю 
К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 11,5 

Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів ☻ 4,5 

Фізична реабілітація в педіатрії, акушерстві і гінекології ☻ 3 

Основи  геронтології і геріатрії ☻ 3 

Цивільний захист ☻ 1 

Дисципліни за вибором ВНЗ 7 

Управління у сфері фізичної культури ☺ 2 

Системи оздоровлення ☺ 3 

Лікарські рослини і здоров'я ☻ 2 

Дисципліни за вибором студента 4 

Організація і методика оздоровчої фізичної культури ☺ 2,5 

Психогігієна ☺ 1,5 

Практики 10,5 

Педагогічна практика в старших класах ЗНЗ ☻ 6 

Переддипломна практика  4,5 

 

Примітка: ☻ – екзамен; ☺– залік; ☼ – курсова робота.  

 



9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

спеціальність 7.01020302 «Фізична реабілітація»: 

 

Професійна орієнтація – фахівець з фізичної реабілітації 

за циклами підготовки (нормативних та вибіркових) 

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Нормативні дисципліни 

 

Предмет: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ 

ОРГАНІВ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація: Предметом вивчення  навчальної дисципліни є засвоєння головних принципів 

використання засобів і методів фізичної реабілітації у відновленні осіб після перенесених гострих 

патологічних станів і хронічних захворювань. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізична реабілітація при захворюваннях 

внутрішніх органів” є поглиблення знань студентів про проведення реабілітаційних заходів у 

пацієнтів з патологією внутрішніх органів та набуття ними теоретичних знань та практичних 

навичок щодо особливостей проведення фізичної реабілітації, які необхідні для відновлення 

здоров’я і працездатності цієї категорії хворих. 

Досягнення мети передбачає виконання завдань, сутність яких зводиться до 

використання знань про особливості захворювань внутрішніх органів для вибору засобів і 

методів фізичної реабілітації для складання програм, підготовки і проведення фізичної 

реабілітації даної кагорти хворих та ефективної їх реалізації при здійсненні професійних 

обов’язків.  

Форма контролю: іспит 

 

Предмет: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ  В ХІРУРГІЇ І ТРАВМАТОЛОГІЇ  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація: Предметом вивчення є організаційні засади, принципи та методи фізичної 

реабілітації осіб після перенесених травм чи хірургічних втручань. Метою викладання є 

формування комплексу знань та професійних умінь з фізичної реабілітації травмованих хворих 

та тих, що перенесли хірургічне втручання, у відповідності з ОКХ та вимог ОПП. Досягнення 

мети передбачає виконання завдань, сутність яких зводиться  до використання знань про 

особливості перебігу травм та хірургічної патології для вибору засобів і методів фізичної 

реабілітації для складання програм фізичної реабілітації травмованих та осіб, що перенесли 

хірургічне втручання, та ефективної їх реалізації при здійсненні професійних обов’язків.  

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ  В НЕВРОЛОГІЇ  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 



Анотація: Предметом вивчення  навчальної дисципліни є засвоєння головних 

принципів використання засобів і методів фізичної реабілітації у відновленні осіб після 

перенесених гострих патологічних станів і хронічних захворювань. 

Метою викладання навчальної дисципліни “ Фізична реабілітація в неврології ” є 

поглиблення знань студентів про проведення реабілітаційних заходів у пацієнтів з патологією 

нервової системи та набуття ними теоретичних знань та практичних навичок щодо 

особливостей проведення фізичної реабілітації, які необхідні для відновлення здоров’я і 

працездатності цієї категорії хворих. 

Досягнення мети передбачає виконання завдань, сутність яких зводиться до 

використання знань про особливості нервової системи для вироблення навиків функціональної 

діагностики та навчання студентів адекватно оцінювати функціональні можливості здорової та 

хворої людини, для розробки раціональних методів, вибору засобів фізичної реабілітації для 

складання програм, підготовки і проведення фізичної реабілітації даної кагорти хворих.   

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВІ, ГІНЕКОЛОГІЇ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр  

Анотація: Предметом вивчення  навчальної дисципліни є організаційні засади та 

принципи реабілітації та оздоровлення на основі фізичних вправ, масажу і інших засобів фізичної 

реабілітації . 

Метою викладання навчальної дисципліни “ Фізична реабілітація в педіатрії, акушерстві, 

гінекології” є сформувати комплекс знань та на їх основі професійних умінь із застосуванням 

фізичних вправ, масажу і інших засобів фізичної реабілітації з лікувально-профілактичною 

метою у дітей різного віку, вагітних, породіль, жінок з гінекологічною патологією для 

швидкого відновлення здоров'я і працездатності хворих, попередження наслідків 

патологічного процесу. 

Досягнення мети передбачає виконання завдань, сутність яких зводиться  до 

використання знань про захворювання у дітей та жінок, механізми лікувальної дії засобів 

фізичної реабілітації хворим на різних етапах відновного лікування та профілактичної дії - в 

здорових дітей, вагітних і породіль.  

Форма контролю: іспит 

 

Предмет: ОСНОВИ ГЕРОНТОЛОГІЇ І ГЕРІАТРІЇ 

Статус: Нормативна 

Рік семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація. Формування у студентів поняття про старіння організму, вікові періоди життя, 

організацію геріатричної допомоги в Україні. Вивчаються особливості перебігу хвороб систем: 

кровообігу, дихання, травлення, сечовидільної, а також  інших систем (нервової, психічної, 

зору, слуху) у людей похилого і старечого віку. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація: «Охорона праці в галузі» - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою 

формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці у галузі 



відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління 

охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і 

безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими 

актами. Вона передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі 

господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей 

майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного 

прогресу. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів 

та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та 

поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного 

досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з 

обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. Завдання вивчення 

дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров'я і працездатності працівників 

у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління 

охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та 

власну безпеку. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо 

мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні 

рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної 

діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.  

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і 

технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику 

та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, 

населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх 

наслідків.  

Форми контролю: залік 

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЦИКЛУ 

 

Предмет: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОПОРНО-

РУХОВОГО АПАРТУ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Ознайомлення студентів з поняттям – фізична реабілітації, вивчення суті 

дисципліни, її місце у підготовці спеціалістів з фізичної реабілітації; значення фізичних методів 

для оздоровлення хворих на ревматоїдний артрит (РА), хворобу Бехтєрева, деформуючих 

артроз (ДОА), міжхребцевий остеохондроз, хвороби обміну речовин (подагру тощо). 

Форма контролю: Іспит 

 

Предмет: ОСНОВИ КУРОРТОЛОГІЇ І ФІЗІОТЕРАПІЇ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 



Анотація: Навчальна дисципліна «Основи курортології і фізіотерапії» передбачена 

освітньо-професійною програмою з підготовки  фахівця з фізичної реабілітації напряму 

«8.01020302 Фізична реабілітація». Предметом її вивчення є організаційні засади та принципи 

реабілітації та оздоровлення на основі використання курортних ресурсів та фізіотерапевтичних 

методів. Метою викладання є сформувати комплекс знань та на їх основі професійних умінь із 

застосування методів фізіотерапевтичних впливів для лікування, реабілітації та профілактики у 

відповідності з ОКХ та вимог ОПП. Досягнення мети передбачає виконання завдань, сутність 

яких зводиться до формування знань про природні та преформовані впливи зовнішнього 

середовища на організм людини для формування адекватних програм реабілітації в умовах 

лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладів. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ І ЗДОРОВ'Я 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Лікарські рослини і здоров′я» є 

ознайомлення студентів з видовим різноманіттям лікарських рослин, сировиною, основними 

біологічними сполуками, засобами, що виробляються з неї, показаннями і протипоказаннями 

при використанні. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Лікарські рослини і здоров′я» є оволодіння 

навичками розпізнання видів лікарських рослин, приготування засобів з лікарської рослинної 

сировини, складання зборів з видів лікарських рослин при певних захворюваннях та їх 

профілактики. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: СИСТЕМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Системи оздоровлення» є 

ознайомлення студентів з різноманіттям методик оздоровлення людини, а саме: інтенсивні 

методи очищення організму, ароматерапія, апітерапія, глинолікування, моржування тощо, 

вплив різноманітних систем оздоровлення на організм людини, показання і протипоказання до 

застосування. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація: У статті 3 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» відзначається, що 

держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту шляхом формування державної 

політики у цій сфері, створення відповідних державних органів, фінансового, матеріально-

технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового та іншого забезпечення 

розвитку фізичної культури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного статусу 

фізкультурно-спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії державних органів з 

громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. Реалізація вказаної 

норми законодавства потребує цілеспрямованої злагодженої роботи державних інституцій, 

територіальних громад, виробничих структур, приватних організацій, громадських об’єднань та 



фахівців сфери. Насамперед це стосується категорії фахівців, які мають статус державних 

службовців або працюють в організаціях, які фінансуються з державного або місцевих 

бюджетів. 

Форми контролю: залік 

 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА 

 

Предмет: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація: В системі підготовки висококваліфікованих  фахівців спеціальності «фізична 

культура» важлива роль належить дисципліні «Організація і методика оздоровчої фізичної 

культури», яка є складовою варіативної частини навчального плану. Під час вивчення даної 

дисципліни студенти отримують фундаментальні знання з теорії з методикою оздоровчої 

фізичної культури, засвоюють основні поняття й теоретико–методологічні положення з 

оздоровчої фізичної культури, набувають навиків з питань  створення оздоровчих комплексів з 

фізичних вправ для людей різного віку. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ПСИХОГІГЄНА 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація: Психогігієна є часткою психічної культури, засобом профілактики та лікування 

неврологічних розладів, підвищення  розумової працездатності, зміцнення нервової системи, 

поліпшення психологічного мікроклімату в колективі, сім'ї, оптимізації рівня психічного  

емоційного напруження. В лекційному курсі студенти мають можливість ознайомитися з 

розвитком науки психогігієни в історичному аспекті, з психогігієною дітей дошкільного віку, 

шкільного та юнацького, з загальними проблемами психогігієни. Теми, які виносяться на 

практичні заняття, всі по-своєму цікаві, актуальні, носять навчальний та виховний характер, 

містять різноманітні життєві проблеми та ситуаційні задачі. Знання з даного предмету додають 

можливість підвищити ефективність самостійної роботи студентів, поглибити знання й уміння, 

більш ефективно використовувати  їх в практичній діяльності.  

Форми контролю: залік 

 

ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Предмет: КЛІНІЧНА ПРАКТИКА З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація: Навчальна дисципліна призначена для: поглиблення загально-біологічної і 

методичної підготовки майбутніх спеціалістів з фізичної реабілітації; удосконалення знань про 

зміст масажу, ЛФК, історію їх виникнення і вдосконалення, види, вплив на організм; 

удосконалення навичок виконання основних і допоміжних прийомів масажу; поглиблення 

знань з анатомо-фізіологічних особливостей окремих ділянок тіла і на основі отриманих знань і 

навичок удосконалення техніки та методики проведення масажу окремих ділянок тіла та ЛФК; 

підготовки студентів до науково-обгрунтованого проведення процедури масажу та до вивчення 



інших дисциплін з фізичної реабілітації і використання масажу в реабілітації хворих та 

спортсменів. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СТАРШИХ КЛАСАХ ЗНЗ  

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація: Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів – це складний, 

багатогранний і тривалий процес, який здійснюється протягом усього періоду навчання 

студентів в педагогічному вузі. Однією з основних форм професійного становлення 

майбутнього вчителя є педагогічна практика, яка дозволяє синтезувати теоретичні знання та 

практичний досвід. Педагогічна практика виступає органічною складовою єдиного навчально-

виховного процесу, психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутнього вчителя, 

пов'язуючи теоретичне навчання студента у вузі з його майбутньою самостійною роботою в 

школі. Створюючи умови, максимально наближені до реальних умов самостійної педагогічної 

діяльності у школі, педагогічна практика реалізує сприятливі передумови для формування 

основ професійної майстерності вчителя. 

Форма контролю: залік 



10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Як зазначає В.М. Мухін (2000), у 1998 році до класифікатора спеціальностей в Україні 

було внесено запис «Фахівець з фізичної реабілітації». Таким чином, фахівець з фізичної 

реабілітації з вищою фізкультурною освітою набув державного статусу.  

Фахівець з фізичної реабілітації, що закінчив вищий навчальний заклад з фізичного 

виховання і спорту, посідає одне з провідних місць в процесі фізичної реабілітації. Виконуючи 

призначення лікаря, він добирає засоби і форми проведення процедури лікувальної фізичної 

культури, розробляє методику застосування фізичних вправ на ранніх етапах лікування, 

планує і виконує програму подальшого функціонального відновлення і фізичної дієздатності 

хворого, виявляє і розширює резервні можливості організму, тренує його і готує до фізичних 

навантажень на роботі і у побуті, повертає до активної участі у житті суспільства.  

У випадках інвалідизації фахівець з фізичної реабілітації допомагає інваліду виробити 

нові рухи і компенсаторні навички, навчає його користуватися протезами та іншими 

технічними пристроями і апаратами, тренує пацієнта виконувати цілісні робочі акти, 

допомагає оволодіти новою професією і адаптує людину до змінених умовах існування.  

Після закінчення навчання випускники можуть працювати в спеціальних навчально-

виховних, лікувально-оздоровчих, лікувально-профілактичних закладах та закладах освіти на 

посадах: керівника реабілітаційного центру, відділу, кабінету, установи чи закладу; 

інструктора-методиста з рекреаційного спорту; фахівця фізичної реабілітації в реабілітаційних, 

навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах; фахівця фізичної реабілітації в 

лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних 

закладах; методиста з фізичної культури; інструктора-методиста з фізичної культури і спорту; 

вчителя фізичного культури і основ здоров’я, вчителя-реабілітолога в спеціальних медичних 

групах. 



11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

 

Акушерство (від франц. ассоисhег — народжувати) — галузь клінічної медицини, що 

розглядає фізіологічні та патологічні процеси, пов'язані з вагітністю, пологами та 

післяпологовим періодом, а також методи діагностики, лікування та профілактики ускладнень 

вагітності та пологів.  

Анкілоз – відсутність рухів в суглобах. 

Апітерапі я — медичне використання бджолиних продуктів, зокрема: меду, перги, воску, 

прополісу, маточного молочка та бджолиної отрути. 

Ароматерапія – стародавній метод використання ефірних олій для оздоровлення 

організму. 

Артрит – запальне захворювання суглобів. 

Біологічно активні сполуки – сполуки, здатні впливати на біологічні процеси в 

організмі. 

Бронхіальна астма (БА) - хронічна рецидивуюча хвороба імунного або неімунного 

генезу з локалізацією патологічного процесу в бронхах середнього і дрібного калібру, 

основним проявом якої є пароксизм ядухи, зумовлений бронхоспазмом, набряком слизової та 

гіперсекрецією. 

Вегетосудинна дистонія— стан, що виникає внаслідок порушення вегетативної регуляції 

серця, судин, внутрішніх органів, ендокринних залоз, пов'язаний з первинними або вторинними 

відхиленнями в структурі й функції центральноі периферійної нервової системи. 

Вивих – порушення конгруентності суглобових поверхонь кісток, як з порушенням 

цілісності суглобової капсули, так і без порушення, під дією механічної сили чи деструктивних 

процесів в суглобі (артрозы, артрит). 

Відва р – рідка лікарська форма, що являє собою водну витяжку з лікарської рослинної 

сировини, який отримується нагріванням на водяній бані; відрізняється від настою режимом 

екстракції. 

Внутрішні хвороби (mогbі іntегnі) - галузь клінічної медицини, що вивчає етіологію, 

патогенез і клінічні прояви захворювань внутрішніх органів, розробляє методи їх 

діагностики, лікування і профілактики. 

Внутрішній конфлікт  – це зіткнення позицій свідомості і установки в  

Вправи з допомогою –ступінь активізації, коли частина наміченого руху виконується 

пасивно або з підтримкою, а частина – самостійно хворим. 

Галенові препарати – фармакологічні або лікарські засоби, що є різними витяжками з 

лікарських рослин для внутрішнього чи зовнішнього застосування. 

Геріатрія -  вивчає особливості  розвитку, клінічного перебігу, лікування і профілактики 

різних захворювань у людей похилого і старечого віку. 

Геронтологія  - наука про причини і механізми розвитку старіння і про фізіологічні 

особливості старіючого організму. 

Гінекологія - розділ медицини, що спеціалізується на захворюваннях жіночої 

репродуктивної системи. 

Гіпертонічна хвороба (есенціальна гіпертензія) — захворювання серцево-судинної 

системи, що характеризується підвищенням систолічного і діа-столічного артеріального 

тиску, функціональними, а за виражених стадій — органічними змінами серця, нирок, 

центральної нервової системи і не пов'язане з первинними захворюваннями внутрішніх органів. 

Гіпотрофія - захворювання, що розвивається в результаті тривалого розладу харчування і 

характеризується зниженням маси тіла дитини.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F


Дитячий церебральний параліч є захворюванням головного мозку, яке виникає під 

впливом різних шкідливих умов внутріутробного розвитку, при родах і в період 

новонародженості.  

Діюча речовина – компонент фармакологічного або лікарського засобу, що спричинює 

терапевтичну, профілактичну чи діагностичну дію. 

Здібності – це індивідуальні властивості людини, які характеризують ступінь її 

придатності до певного виду діяльності. 

Колектив – психологічно зріла, високорозвинута  соціальна група¸ між членами якої 

встановились добрі людські відносини  і які працюють злагоджено та ефективно. 

Курорт – місце з природними лікувальними засобами (мінеральними джерелами, 

сприятливим кліматом, лікувальними грязями тощо), де є спеціальні установи та споруди для 

лікування й відпочинку хворих. 

Курортологія — галузь медицини та підрозділ хірургії що вивчає травматичні 

пошкодження, хвороби, пов'язані з ними, а також розробляє засоби лікування й профілактики 

травм. 

Лікарська рослинна сировина – рослина або її частина, дозволена уповноваженим на 

те органом в установленому порядку для медичного застосування. 

Лікарська форма – надана лікарському засобу чи ЛРС зручна для застосування форма, 

за якої досягається необхідний лікувальний ефект. 

Лікарський засіб – фармакологічний засіб, дозволений уповноваженим на те органом в 

установленому порядку для застосування з метою лікування, профілактики чи діагностики 

захворювання у людини або тварини. 

Лікарський препарат – лікарський засіб у вигляді певної лікарської форми, що визначає 

готовий продукт (як правило промислового виготовлення). 

Лікувальна фізична культура (ЛФК) – метод лікування, що полягає в застосуванні 

фізичних вправ і природних факторів природи до хворої людини з лікувально-профілактичними 

цілями. 

Мозковий інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, яке супроводжується 

структурними змінами в тканині мозку і стійкими органічними неврологічними симптомами, 

які утримуються більше доби. 

Настій – це витяжка із рослинної чи тваринної сировини, що утворилася в тій рідині, у 

яку ця сировина вміщена. 

Педіатрія (раіs — дитина та jаtгеіа — лікувати) — це вчення про дитячі хвороби.  

Перело м – часткове або повне порушення цілісності кістки, викликане впливом на неї 

механічної сили: насильно або в результаті падіння, удару, а також внаслідок патологічного 

процесу, пухлини, запалення. 

Подагра – хронічне захворювання, зв'язане з порушенням  обміну сечової кислоти. 

Психогігієна – наука про збереження психічного здоров'я. 

Рахіт - захворювання дитячого віку, яке характеризується порушенням кісткоутворення, 

глибоким порушенням всіх видів обміну речовин, змінами в нервовій, ендокринній, м'язовій 

системах. 

Ревматизм – системне запальне захворювання сполучної тканини з переважним 

ураженням серцево-судинної системи. 

Ревматоїдний артрит (РА) – хронічне системне захворювання сполучної тканини різних 

органів і систем організму  людини. 

Рекреа ція – система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їх 

оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, які 



розташовані поза їх постійним помешканням. Рекреація охоплює всі види відпочинку. 

Відновлення здоров'я і працездатності шляхом відпочинку на лоні природи, або під час 

туристичної поїздки з відвіданням національних парків, архітектурних пам'яток, музеїв. 

Розсіяний склероз - хронічне, прогресуюче захворювання центральної нервової системи, 

що проявляється розсіяною неврологічною симптоматикою внаслідок демієлінізуючого 

процесу і яке має в типових випадках ремітуючий перебіг. 

Саморегуляція – здатність людини керувати собою на основі сприйняття й усвідомлення 

актів своєї поведінки та властивих психічних процесів.  

Системи оздоровлення – системи теоретичних знань і практичних методів, які 

забезпечують збереження здоров'я й формування здорового життя. 

Соціальна геронтологія – це суспільна дисципліна покликана вирішувати демографічні і 

соціально-економічні проблеми старіння людини.  

Травма (грець. trаuma – рана) – порушення цілісності структури і фізіологічних функцій 

тканин і органів під дією зовнішніх факторів, що супроводжується місцевої та загальною 

реакцією організму. 

Травматологія – галузь медицини та підрозділ хірургії що вивчає травматичні 

пошкодження, хвороби, пов'язані з ними, а також розробляє засоби лікування й профілактики 

травм. 

Увага – форма психічної діяльності людини, що виявляється у її спрямованості і 

зосередженості на певних об'єктах при одночасному абстрагуванні від інших.  

Фізична реабілітація – це застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних 

вправ і природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров'я, фізичного стану та 

працездатності хворих. 

Фізіотерапія – галузь медицини, яка вивчає лікувальну дію природних (вода, повітря, 

сонячне тепло і світло) і штучних (преформованих – електричний струм, магнітне поле та інші) 

фізичних та хімічних факторів, а також розробляє методи їхнього лікувального 

профілактичного застосування. 

Фітотерапія – це лікування рослинами (подрібненими свіжими чи висушеними), соками, 

настоями, відварами, напарами, а також комплексними препаратами – настоянками, екстрактами (в 

тому числі у вигляді гранул, таблеток та ін.), які містять суму біологічно активних сполук рослин. 

Хвораба Бехтєрева – анкілозуючий спонділоартрит міжхребцевих суглобів. 

Хірургі я – галузь медицини, яка вивчає хвороби, що лікуються за допомогою 

оперативного (хірургічного) методу. 

Чутливість – це здатність організму сприймати подразнення із зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F

