
Перелік вибіркових дисциплін  

для студентів 5 курсу другого (магістерського рівня) спеціальності  227 Фізична терапія, ерготерапія 
 

Створення шифру дисципліни для розміщення в каталозі 
Опис дисципліни 

Код поля  Зміст поля  

 Освітній рівень Другий (магістерський) 

 Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 Спеціалізація  

 Назва структурного підрозділу (інституту) ФЗФВС 

 Назва кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора курсу Іващенко С.М. 

 Посада автора курсу Професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

  штатний  + 

  сумісник  

 Прізвище, ім’я, по батькові викладачів (тьюторів) Іващенко С.М. 

 Назва дисципліни(курсу) Методика викладання фізіотерапевтичних дисциплін у вищій школі 

 Мета курсу – розширення/формування загальних 

компетентностей 

– розкрити основи викладання фізіотерапевтичних дисциплін у закладі вищої 

освіти, формування мотивів. 

Здійснювати освітню діяльність в закладах вищої освіти. 

в предметній галузі   

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

основної/базової фахової компетентності (за 

спеціальністю) 

 

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

додаткової/вибіркової фахової компетентності (за 

спеціалізацією) 

 

 Програмні результати навчання За результатами навчання студенти будуть здатні враховувати психолого-

педагогічні аспекти викладання фізіотерапевтичних дисциплін у вищій школі; 

до міжособистісного спілкування, уникання конфліктних ситуацій, 

взаємоповаги при педагогічній діяльності; використовувати сучасну 

комп’ютерну техніку, знаходити інформацію з різних джерел, аналізувати 

вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для викладання 

фізіотерапевтичних дисциплін у вищій школі. 



 Структурно-логічна схема вивчення (особливі 

умови) 

 

 Наявність електронного навчального курсу (ЕНК)  так  ні 

 Курс   І  ІІ   

 Семестр  1  2  3       

 Загальна кількість кредитів 3/90 

 Розподіл кредитів за семестрами   3    

 Кількість аудиторних годин, з них: 30 

  лекції   10    

 з них дистанційно       

  семінарські/практичні/лабораторні   20    

 з них дистанційно       

  модульний контроль   6    

 з них дистанційно       

 Кількість годин самостійної роботи   24    

 Підсумковий контроль  залік  екзамен (30 год) 

 Особливі умови формування контингенту  

 Мінімальна кількість студентів / груп /підгруп 24   

 Максимальна кількість студентів / груп / підгруп 25   

 

 

  



 
 

Створення шифру дисципліни для розміщення в каталозі 
Опис дисципліни 

Код поля  Зміст поля  

 Освітній рівень Другий (магістерський) 

 Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 Спеціалізація  

 Назва структурного підрозділу (інституту) ФЗФВС 

 Назва кафедри Кафедра теорії та історії педагогіки; Кафедра психології особистості та соціальних 

практик 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора курсу Стеблецький А.Л., Подшивайлова Л.І. 

 Посада автора курсу  

  штатний  + 

  сумісник  

 Прізвище, ім’я, по батькові викладачів 

(тьюторів) 

Стеблецький А.Л., Подшивайлова Л.І. 

 Назва дисципліни(курсу) Педагогіка та психологія вищої школи 

 Мета курсу – розширення/формування 

загальних компетентностей 

- розкрити закономірності розвитку освіти, процесу навчання та розвитку 

творчого потенціалу студентської молоді, її наукової та професійної 

підготовки відповідно до державних та європейських стандартів, потреб 

суспільства; розкрити специфіку науково-педагогічної діяльності 

викладача, визначити особливості науково-педагогічної діяльності 

викладача вищої школи. 

- розкрити закономірності функціонування психіки студента як суб’єкта 

навчально-професійної діяльності та психологічні особливості науково-

педагогічної діяльності викладача; сприяти формуванню загальної 

психологічної культури та компетентності магістрантів, їхньої готовності 

до кваліфікованого професійного спілкування з клієнтом. 

в предметній галузі   

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

основної/базової фахової компетентності (за 

спеціальністю) 

 



 Мета курсу – розширення/поглиблення 

додаткової/вибіркової фахової 
компетентності (за спеціалізацією) 

 

 Програмні результати навчання За результатами навчання студенти будуть спроможні ефективно планувати та 

організовувати власну викладацьку діяльність; володіти формами, методами та 

засобами викладання у вищий школі; використовувати інноваційні технології 

навчання, інтерактивні методи навчання; здатність до постійного 

самовдосконалення задля підвищення власного рівня професійної компетентності; 

організовувати сприятливе комунікативне середовище для взаємодії у системі 

«викладач-студент»; до рефлексії, уміння діагностувати результати навчальних 

досягнень студентів. 

За результатами навчання студенти будуть здатні враховувати закономірності 

професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців у 

науково-педагогічній діяльності; формувати соціопсихологічне середовище для 

професійної реалізації членів академічного колективу; проводити аналіз та синтез 

психологічних аспектів педагогічної взаємодії викладача зі студентами; знаходити та 

аналізувати інформаційні джерела щодо психологічних проблем освітньої взаємодії у 

закладі вищої освіти; здійснювати психологічний аналіз ефективності освітнього 

процесу в закладі вищої освіти; до систематичного навчання з метою підвищення 

власної психологічної компетентності; проводити психологічний аналіз та 

діагностику сформованості власних професійно спрямованих якостей; толерантно 

ставитися до студентів як індивідуальностей; розуміти та описувати наукові 

психологічні методи, пов’язані з практикою фізичної терапії. 

 Структурно-логічна схема вивчення (особливі 

умови) 

 

 Наявність електронного навчального курсу 

(ЕНК) 
 так  ні 

 Курс   І  ІІ   

 Семестр  1  2  3       

 Загальна кількість кредитів 4/120 

 Розподіл кредитів за семестрами  4     

 Кількість аудиторних годин, з них: 40 

  лекції  20     



 з них дистанційно       

  семінарські/практичні/лабораторні  20     

 з них дистанційно       

  модульний контроль  8     

 з них дистанційно       

 Кількість годин самостійної роботи  42     

 Підсумковий контроль  залік  екзамен (30 год) 

 Особливі умови формування контингенту  

 Мінімальна кількість студентів / груп /підгруп 24   

 Максимальна кількість студентів / груп / 

підгруп 

25   

 



Створення шифру дисципліни для розміщення в каталозі 
Опис дисципліни 

Код поля  Зміст поля  

 Освітній рівень Другий (магістерський) 

 Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 Спеціалізація  

 Назва структурного підрозділу (інституту) ФЗФВС 

 Назва кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора курсу Заморський Т.В. 

 Посада автора курсу Доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

  штатний   

  сумісник + 

 Прізвище, ім’я, по батькові викладачів (тьюторів) Савченко В.М. 

 Назва дисципліни(курсу) Протезування та ортезування у фізичній терапії 

 Мета курсу – розширення/формування загальних 

компетентностей 

-  

в предметній галузі   

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

основної/базової фахової компетентності (за 

спеціальністю) 

 

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

додаткової/вибіркової фахової компетентності (за 

спеціалізацією) 

надати знання, сформувати уміння і навички з питань протезування і 

ортезування у фізичної терапії / реабілітації 

 Програмні результати навчання За результатами навчання студенти будуть знати про особливості 

застосування фізичних вправ, фізіотерапії і масажу у осіб, які потребують 

протезування і ортезування; вміти складати індивідуальні програми фізичної 

реабілітації з застосуванням різноманітних засобів фізичної терапії при 

протезуванні верхніх і нижніх кінцівок, суглобів, різних органів; вміти 

складати індивідуальні програми фізичної реабілітації при ортезуванні 

суглобів після травм, при артрозах або артритах  тощо; вміти організовувати і 

проводити заняття різними формами лікувальної фізичної культури для 

відновлення втрачених функцій внаслідок ампутації кінцівок, при підготовці 

культі до протезування, при ортезуванні суглобів тощо. 



 Структурно-логічна схема вивчення (особливі 

умови) 

 

 Наявність електронного навчального курсу (ЕНК)  так  ні 

 Курс   І  ІІ   

 Семестр  1  2  3       

 Загальна кількість кредитів 3/90 

 Розподіл кредитів за семестрами  3     

 Кількість аудиторних годин, з них: 30 

  лекції  10     

 з них дистанційно       

  семінарські/практичні/лабораторні  20     

 з них дистанційно       

  модульний контроль  6     

 з них дистанційно       

 Кількість годин самостійної роботи  54     

 Підсумковий контроль  залік  екзамен 

 Особливі умови формування контингенту  

 Мінімальна кількість студентів / груп /підгруп 24   

 Максимальна кількість студентів / груп / підгруп 25   



Створення шифру дисципліни для розміщення в каталозі 
Опис дисципліни 

Код поля  Зміст поля  

 Освітній рівень Другий (магістерський) 

 Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 Спеціалізація  

 Назва структурного підрозділу (інституту) ФЗФВС 

 Назва кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора курсу Іващенко С.М. 

 Посада автора курсу професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

  штатний  + 

  сумісник  

 Прізвище, ім’я, по батькові викладачів (тьюторів) Іващенко С.М. 

 Назва дисципліни(курсу) Фізична терапія в онкології 

 Мета курсу – розширення/формування загальних 

компетентностей 

-  

в предметній галузі   

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

основної/базової фахової компетентності (за 

спеціальністю) 

 

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

додаткової/вибіркової фахової компетентності (за 

спеціалізацією) 

сформувати сучасне мислення та систему спеціальних знань з основ фізичної 

реабілітації / фізичної терапії при онкологічних захворюваннях і умінь щодо 

організації та проведення реабілітаційних заходів при різноманітних 

онкологічних захворюваннях. 

 Програмні результати навчання За результатами навчання студенти будуть знати про патологічні процеси, які 

піддаються корекції заходами фізичної терапії при онкологічних 

захворюваннях; вміти проводити реабілітаційне обстеження, оперативний та 

поточний контроль пацієнтів з онкологічними захворюваннями; вміти 

формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної 

терапії при онкологічних захворюваннях; вміти безпечно та ефективно 

реалізовувати програму фізичної терапії, підбирати рівень фізичних 

навантажень відповідно клінічного стану та функціональним потребам 

пацієнта при онкологічних захворюваннях. 



 Структурно-логічна схема вивчення (особливі 

умови) 

 

 Наявність електронного навчального курсу (ЕНК)  так  ні 

 Курс   І  ІІ   

 Семестр  1  2  3       

 Загальна кількість кредитів 4/120 

 Розподіл кредитів за семестрами  4     

 Кількість аудиторних годин, з них: 40 

  лекції  20     

 з них дистанційно       

  семінарські/практичні/лабораторні  20     

 з них дистанційно       

  модульний контроль  8     

 з них дистанційно       

 Кількість годин самостійної роботи  42     

 Підсумковий контроль  залік  екзамен (30 год) 

 Особливі умови формування контингенту  

 Мінімальна кількість студентів / груп /підгруп 24   

 Максимальна кількість студентів / груп / підгруп 25   



Створення шифру дисципліни для розміщення в каталозі 
Опис дисципліни 

Код поля  Зміст поля  

 Освітній рівень Другий (магістерський) 

 Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 Спеціалізація  

 Назва структурного підрозділу (інституту) ФЗФВС 

 Назва кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора курсу Харченко Г.Д. 

 Посада автора курсу Доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

  штатний  + 

  сумісник  

 Прізвище, ім’я, по батькові викладачів (тьюторів) Харченко Г.Д. 

 Назва дисципліни(курсу) Фізична терапія в акушерстві та гінекології 

 Мета курсу – розширення/формування загальних 

компетентностей 

-  

в предметній галузі   

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

основної/базової фахової компетентності (за 

спеціальністю) 

 

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

додаткової/вибіркової фахової компетентності (за 

спеціалізацією) 

сформувати сучасне мислення, систему спеціальних знань та умінь щодо 

організації та проведення заходів з фізичної терапії / реабілітації в 

акушерстві та гінекології. 

 Програмні результати навчання За результатами навчання студенти будуть знати ознаки фізіологічного та 

патологічного перебігу вагітності, патологічні процеси при основних 

гінекологічних захворюваннях, їх клінічну картину; вміти застосовувати 

фізикальні, мануальні та інструментальні методи дослідження для оцінки 

стану, здійснення динамічного контролю за станом  жінок під час вагітності та 

при гінекологічних захворюваннях; вміти встановлювати реабілітаційний 

діагноз в акушерстві та гінекології; знати теоретичні і методологічні основи 

застосування засобів та методів фізичної терапії / реабілітації для відновлення 

здоров’я і працездатності жінок під час вагітності, зразу після пологів та при 

гінекологічних захворюваннях; вміти здійснювати вибір необхідних 



ефективних методик фізичної терапії (масаж, лікувальна гімнастика, 

механотерапія, циклічні фізичні навантаження тощо) та складати 

індивідуальні програми фізичної терапії / реабілітації на всіх етапах 

реабілітації (стаціонарному, амбулаторно-поліклінічному, санаторно-

курортному) при гінекологічних захворюваннях, під час вагітності та після 

пологів. 

 Структурно-логічна схема вивчення (особливі 

умови) 

 

 Наявність електронного навчального курсу (ЕНК)  так  ні 

 Курс   І  ІІ   

 Семестр  1  2  3       

 Загальна кількість кредитів 4/120 

 Розподіл кредитів за семестрами   4    

 Кількість аудиторних годин, з них: 40 

  лекції   20    

 з них дистанційно       

  семінарські/практичні/лабораторні   20    

 з них дистанційно       

  модульний контроль   8    

 з них дистанційно       

 Кількість годин самостійної роботи   42    

 Підсумковий контроль  залік  екзамен (30 год) 

 Особливі умови формування контингенту  

 Мінімальна кількість студентів / груп /підгруп 24   

 Максимальна кількість студентів / груп / підгруп 25   



Створення шифру дисципліни для розміщення в каталозі 
Опис дисципліни 

Код поля  Зміст поля  

 Освітній рівень Другий (магістерський) 

 Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 Спеціалізація  

 Назва структурного підрозділу (інституту) ФЗФВС 

 Назва кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора курсу Рідковець Т.Г., Буряк О.Ю. 

 Посада автора курсу Доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

  штатний   

  сумісник  

 Прізвище, ім’я, по батькові викладачів (тьюторів) Буряк О.Ю., Рідковець Т.Г. 

 Назва дисципліни(курсу) Фізична терапія осіб з органічними порушеннями нервової системи 

 Мета курсу – розширення/формування загальних 

компетентностей 

-  

в предметній галузі   

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

основної/базової фахової компетентності (за 

спеціальністю) 

 

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

додаткової/вибіркової фахової компетентності (за 

спеціалізацією) 

сформувати професійні знання, вміння та навички з фізичної терапії  для осіб 

з  органічними порушеннями нервової системи. 

 Програмні результати навчання За результатами навчання студенти набудуть знання про органічні порушення 

нервової системи, основні патологічні процеси при органічних порушеннях 

нервової системи, їх клінічну картину, теоретичні і методологічні основи 

застосування засобів та методів фізичної терапії для відновлення здоров’я і 

працездатності осіб з органічними порушеннями нервової системи; будуть 

вміти здійснювати вибір ефективних засобів фізичної терапії при органічних 

порушеннях нервової системи; вміти складати індивідуальні програми 

фізичної терапії з застосуванням різноманітних засобів фізичної терапії на 

всіх етапах реабілітації (стаціонарному, амбулаторно-поліклінічному й 

санаторному) для осіб з органічними порушеннями нервової системи; вміти 



дотримуватись визначеного алгоритму дій під час виконання засобів фізичної 

терапії з урахуванням особливостей клінічного стану у осіб з  органічними 

порушеннями нервової системи; вміти здійснювати динамічне спостереження, 

моніторинг стану здоров'я під час виконання програм фізичної терапії, 

оцінювати їх результати у осіб з органічними порушеннями нервової системи. 

 Структурно-логічна схема вивчення (особливі 

умови) 

 

 Наявність електронного навчального курсу (ЕНК)  так  ні 

 Курс   І  ІІ   

 Семестр  1  2  3       

 Загальна кількість кредитів 4/120 

 Розподіл кредитів за семестрами   4    

 Кількість аудиторних годин, з них: 40 

  лекції   20    

 з них дистанційно       

  семінарські/практичні/лабораторні   20    

 з них дистанційно       

  модульний контроль   8    

 з них дистанційно       

 Кількість годин самостійної роботи   72    

 Підсумковий контроль  залік  екзамен 

 Особливі умови формування контингенту  

 Мінімальна кількість студентів / груп /підгруп 24   

 Максимальна кількість студентів / груп / підгруп 25   



Створення шифру дисципліни для розміщення в каталозі 
Опис дисципліни 

Код поля  Зміст поля  

 Освітній рівень Другий (магістерський) 

 Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 Спеціалізація  

 Назва структурного підрозділу (інституту) ФЗФВС 

 Назва кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора курсу Хорошуха М.Ф. 

 Посада автора курсу Доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

  штатний   

  сумісник  

 Прізвище, ім’я, по батькові викладачів (тьюторів) Хорошуха М.Ф. 

 Назва дисципліни(курсу) Фізична терапія та ерготерапія при травмах та захворюваннях у спортсменів 

 Мета курсу – розширення/формування загальних 

компетентностей 

-  

в предметній галузі   

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

основної/базової фахової компетентності (за 

спеціальністю) 

 

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

додаткової/вибіркової фахової компетентності (за 

спеціалізацією) 

сформувати систему спеціальних знань про фізичну реабілітацію 

спортсменів різної кваліфікації і спеціалізації за рахунок використання 

комплексу заходів, спрямованих на відновлення фізичної (спортивної) 

працездатності, функціональних і рухових здібностей та якості спортивного 

життя. 

 Програмні результати навчання За результатами навчання студенти будуть знати про фактори, які  впливають 

на працездатність спортсменів, здатні здійснювати прогнозування ризику 

можливого виникнення травматичних ушкоджень різного характеру у 

середовищі спортсменів, визначати поширеність травм з урахуванням 

специфіки тренувального процесу та індивідуальної схильності окремих 

спортсменів до травматизації, проводити повноцінну фізичну реабілітацію, а 

також володіти інформацією про інноваційні підходи до використання 

сучасних засобів у фізичній реабілітації з метою швидкого і якісного 



відновлення спеціальної працездатності спортсменів та повернення їх до 

тренувань і змагань; організаційно забезпечувати проведення засобів 

фізичної реабілітації / терапії до підготовки, під час та після спортивних 

змагань; вміти  організовувати служби / центри  здорового способу життя за 

місцем проживання різних верств населення; вміти побудувати процес 

реабілітації окремо взятого спортсмена, правильного вибрати засоби 

фізичної терапії для відновлення фізичного стану спортсмена і повернення 

його до спортивної діяльності; будуть здатні надавати рекомендації щодо 

профілактики спортивного травматизму, надавати першу медичну допомогу 

в екстремальних умовах. 

 Структурно-логічна схема вивчення (особливі 

умови) 

 

 Наявність електронного навчального курсу (ЕНК)  так  ні 

 Курс   І  ІІ   

 Семестр  1  2  3       

 Загальна кількість кредитів 4/120 

 Розподіл кредитів за семестрами  4     

 Кількість аудиторних годин, з них: 40 

  лекції  20     

 з них дистанційно       

  семінарські/практичні/лабораторні  20     

 з них дистанційно       

  модульний контроль  8     

 з них дистанційно       

 Кількість годин самостійної роботи  42     

 Підсумковий контроль  залік  екзамен (30 год) 

 Особливі умови формування контингенту  

 Мінімальна кількість студентів / груп /підгруп 24   

 Максимальна кількість студентів / груп / підгруп 25   

 

  



Створення шифру дисципліни для розміщення в каталозі 
Опис дисципліни 

Код поля  Зміст поля  

 Освітній рівень Другий (магістерський) 

 Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 Спеціалізація  

 Назва структурного підрозділу (інституту) ФЗФВС 

 Назва кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора курсу Савченко В.М., Буряк О.Ю. 

 Посада автора курсу Доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

  штатний   

  сумісник  

 Прізвище, ім’я, по батькові викладачів (тьюторів) Буряк О.Ю. 

 Назва дисципліни(курсу) Основи соціальної реабілітації 

 Мета курсу – розширення/формування загальних 

компетентностей 

-  

в предметній галузі   

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

основної/базової фахової компетентності (за 

спеціальністю) 

 

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

додаткової/вибіркової фахової компетентності (за 

спеціалізацією) 

сформувати системні знання про фізичні, медичні, педагогічні, психологічні 

та соціальні компенсаторні механізми, спрямованих на відновлення 

повноцінного соціального функціонування особистості. 

 Програмні результати навчання За результатами навчання студенти будуть мати знання та розуміння засад 

реабілітаційної, соціально-побутової, психолого-педагогічної підтримки осіб з 

обмеженими можливостями, принципи комплексного підходу до вирішення 

їхніх проблем; сучасних освітніх, реабілітаційних, інформаційних технологій 

у роботі з особами з обмеженими можливостями в умовах закладів, служб, 

організацій, установ сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту; 

будуть здатні до забезпечення міждисциплінарної взаємодії, працювати з 

окремими людьми та командами з метою сприяння високоякісному 

комплексному супроводу особистості з обмеженими можливостями; будуть 

вміти використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій з 



актуальних проблем соціальної реабілітації, супроводу осіб з обмеженими 

можливостями; налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти. 

 Структурно-логічна схема вивчення (особливі 

умови) 

 

 Наявність електронного навчального курсу (ЕНК)  так  ні 

 Курс   І  ІІ   

 Семестр  1  2  3       

 Загальна кількість кредитів 3/90 

 Розподіл кредитів за семестрами   3    

 Кількість аудиторних годин, з них: 30 

  лекції   10    

 з них дистанційно       

  семінарські/практичні/лабораторні   20    

 з них дистанційно       

  модульний контроль   6    

 з них дистанційно       

 Кількість годин самостійної роботи   24    

 Підсумковий контроль  залік  екзамен (30 год) 

 Особливі умови формування контингенту  

 Мінімальна кількість студентів / груп /підгруп 24   

 Максимальна кількість студентів / груп / підгруп 25   



Створення шифру дисципліни для розміщення в каталозі 
Опис дисципліни 

Код поля  Зміст поля  

 Освітній рівень Другий (магістерський) 

 Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 Спеціалізація  

 Назва структурного підрозділу (інституту) ФЗФВС 

 Назва кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора курсу Рідковець Т.Г. 

 Посада автора курсу Доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

  штатний   

  сумісник  

 Прізвище, ім’я, по батькові викладачів (тьюторів) Рідковець Т.Г. 

 Назва дисципліни(курсу) Неінвазивна рефлексотерапія 

 Мета курсу – розширення/формування загальних 

компетентностей 

-  

в предметній галузі   

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

основної/базової фахової компетентності (за 

спеціальністю) 

 

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

додаткової/вибіркової фахової компетентності (за 

спеціалізацією) 

формування у студентів теоретичних знань та отримання практичних 

навичок по застосуванню механічних та температурних рефлекторно-

пунктурних методів в комплексній реабілітації хворих з різними травмами та 

захворюваннями. 

 Програмні результати навчання За результатами навчання студенти будуть знати теоретичні основи 

застосування методів неінвазивної рефлексотерапії; показання та   

протипоказання до використання методів неінвазивної рефлексотерапії по 

відновленню рухових можливостей у пацієнтів; організаційні питання з 

застосування неінвазивної рефлексотерапії; принципи відбору засобів, форм 

та методів фізичної реабілітації  в поєднані з неінвазивними методами 

рефлексотерапії. Студенти будуть вміти підбирати раціональний комплекс 

засобів, форми та методи фізичної реабілітації, включаючи методи 

неінвазивної рефлексотерапії; проводити механічні, температурні 



рефлекторно-пунктурні методи   фізичної медицини на етапах реабілітації  

при травмах, фізичних перенапруженнях, психоемоційній лабільності та 

інших станах; здійснювати контроль за станом пацієнта та ефективністю 

методів неінвазивної рефлексотерапії. 

 Структурно-логічна схема вивчення (особливі 

умови) 

 

 Наявність електронного навчального курсу (ЕНК)  так  ні 

 Курс   І  ІІ   

 Семестр  1  2  3       

 Загальна кількість кредитів 4/120 

 Розподіл кредитів за семестрами  4     

 Кількість аудиторних годин, з них: 40 

  лекції  20     

 з них дистанційно       

  семінарські/практичні/лабораторні  20     

 з них дистанційно       

  модульний контроль  8     

 з них дистанційно       

 Кількість годин самостійної роботи  42     

 Підсумковий контроль  залік  екзамен (30 год) 

 Особливі умови формування контингенту  

 Мінімальна кількість студентів / груп /підгруп 24   

 Максимальна кількість студентів / груп / підгруп 25   

 

 



Створення шифру дисципліни для розміщення в каталозі 
Опис дисципліни 

Код поля  Зміст поля  

 Освітній рівень Другий (магістерський) 

 Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 Спеціалізація  

 Назва структурного підрозділу (інституту) ФЗФВС 

 Назва кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора курсу Савченко В.М., Харченко Г.Д. 

 Посада автора курсу Зав. кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології; доцент кафедри 

фізичної реабілітації та біокінезіології 

  штатний   

  сумісник  

 Прізвище, ім’я, по батькові викладачів (тьюторів) Харченко Г.Д. 

 Назва дисципліни(курсу) Виробнича (асистентська) практика 

 Мета курсу – розширення/формування загальних 

компетентностей 

- оволодіння знаннями і формування професійних умінь і навичок, 

необхідних для проведення різних типів занять зі студентами вищих 

навчальних закладів. 

в предметній галузі   

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

основної/базової фахової компетентності (за 

спеціальністю) 

 

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

додаткової/вибіркової фахової компетентності (за 

спеціалізацією) 

 

 Програмні результати навчання За результатами навчання студенти будуть вміти моделювати в цілому 

навчальний процес, проектувати, організовувати й аналізувати свою 

педагогічну діяльність; готувати навчальні (робочі) плани та програми у 

закладі вищої освіти (ЗВО), проектувати самостійну навчально-пізнавальну 

діяльність студентів в сфері фізичної терапії та ерготерапії; спілкуватися в 

колективі і виступати перед аудиторією, брати участь у дискусіях і 

відстоювати свою думку, додержуватись культури поведінки і мовленого 

спілкування; ясно та логічно викладати зміст матеріалу, враховуючи знання 



й досвід студентів; організовувати та оцінювати результати навчальної 

діяльності; розвивати інтерес у студентів до навчання, використовуючи різні 

форми мотивації, формувати й підтримувати зворотний зв’язок із 

аудиторією; аналізувати навчальну й учбово-методичну літературу й 

використовувати її для побудови власного викладу програмного матеріалу.  

 Структурно-логічна схема вивчення (особливі 

умови) 

 

 Наявність електронного навчального курсу (ЕНК)  так  ні 

 Курс   І  ІІ   

 Семестр  1  2  3       

 Загальна кількість кредитів 3/90 

 Розподіл кредитів за семестрами   3    

 Кількість аудиторних годин, з них:  

  лекції       

 з них дистанційно       

  семінарські/практичні/лабораторні       

 з них дистанційно       

  модульний контроль       

 з них дистанційно       

 Кількість годин самостійної роботи       

 Підсумковий контроль  залік  екзамен  

 Особливі умови формування контингенту  

 Мінімальна кількість студентів / груп /підгруп 24   

 Максимальна кількість студентів / груп / підгруп 25   

 

  



Створення шифру дисципліни для розміщення в каталозі 
Опис дисципліни 

Код поля  Зміст поля  

 Освітній рівень Другий (магістерський) 

 Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 Спеціалізація  

 Назва структурного підрозділу (інституту) ФЗФВС 

 Назва кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора курсу Савченко В.М. 

 Посада автора курсу Професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

  штатний   

  сумісник  

 Прізвище, ім’я, по батькові викладачів (тьюторів) Савченко В.М. 

 Назва дисципліни(курсу) Організація мультидисциплінарної командної роботи на основі 

Міжнародної класифікації функціонування (МКФ) 

 Мета курсу – розширення/формування загальних 

компетентностей 

-  

в предметній галузі   

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

основної/базової фахової компетентності (за 

спеціальністю) 

 

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

додаткової/вибіркової фахової компетентності (за 

спеціалізацією) 

надати знання з організації та сформувати вміння працювати фізичним 

терапевтом у мультидисциплінарній реабілітаційній бригаді.  

 

 Програмні результати навчання За результатами навчання студенти будуть знати організацію систем 

охорони здоров’я, чинне законодавство України про охорону здоров’я та 

нормативно-правові акти, що регламентують організацію реабілітаційної 

допомоги; основи організації праці, адміністрації та менеджменту в 

державному і приватному секторах при наданні реабілітаційної допомоги; 

принципи командної роботи, зокрема принципи лідерства в команді, 

розподілення функціональних ролей осіб, залучених до реабілітації; 

методологічні та практичні засади застосування Міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ), 



Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я дітей та підлітків (МКФ-ДП); норми і правила ведення фахової 

звітної та облікової документації; Етичний кодекс фізичного терапевта, 

права, обов’язки та відповідальність фізичного терапевта. Студенти будуть 

вміти позиціонувати себе повноправним членом реабілітаційної команди, 

виконувати свої фахові обов’язки погоджено з іншими членами 

мультидисциплінарної реабілітаційної команди; проводити фахове 

обстеження пацієнтів на основі протоколів чи окремих доменів МКФ 

погоджено з іншими членами  мультидисциплінарної реабілітаційної 

команди; створювати, застосувати та контролювати ефективність виконання 

індивідуальної програми реабілітації пацієнта на основі МКФ. 

 Структурно-логічна схема вивчення (особливі 

умови) 

 

 Наявність електронного навчального курсу (ЕНК)  так  ні 

 Курс   І  ІІ   

 Семестр  1  2  3       

 Загальна кількість кредитів 4/120 

 Розподіл кредитів за семестрами   4    

 Кількість аудиторних годин, з них: 40 

  лекції   20    

 з них дистанційно       

  семінарські/практичні/лабораторні   20    

 з них дистанційно       

  модульний контроль   8    

 з них дистанційно       

 Кількість годин самостійної роботи   72    

 Підсумковий контроль  залік  екзамен 

 Особливі умови формування контингенту  

 Мінімальна кількість студентів / груп /підгруп 24   

 Максимальна кількість студентів / груп / підгруп 25   

 

  



Створення шифру дисципліни для розміщення в каталозі 
Опис дисципліни 

Код поля  Зміст поля  

 Освітній рівень Другий (магістерський) 

 Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія 

 Спеціалізація  

 Назва структурного підрозділу (інституту) ФЗФВС 

 Назва кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

 Прізвище, ім’я, по батькові автора курсу Савченко В.М. 

 Посада автора курсу Професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

  штатний   

  сумісник  

 Прізвище, ім’я, по батькові викладачів (тьюторів) Савченко В.М. 

 Назва дисципліни(курсу) Моделі та інформаційні технології у фізичній терапії 

 Мета курсу – розширення/формування загальних 

компетентностей 

-  

в предметній галузі   

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

основної/базової фахової компетентності (за 

спеціальністю) 

 

 Мета курсу – розширення/поглиблення 

додаткової/вибіркової фахової компетентності (за 

спеціалізацією) 

надати знання та сформувати вміння використовувати моделі та інформаційні 

технології у фізичній терапії. 

 Програмні результати навчання За результатами навчання студенти будуть знати алгоритмічні моделі 

процесу призначення, формування програм та проведення фізичної терапії в 

цілому, алгоритмічні моделі призначення, формування програм та 

проведення фізичної терапії при окремих захворюваннях; про інформаційні 

системи в фізичній реабілітації. Студенти будуть вміти використовувати 

алгоритмічні моделі організації процесу реабілітації / фізичної терапії, 

алгоритмічні моделі оцінки фізичного та функціонального стану пацієнта, що 

потребує фізичної терапії; алгоритмічні моделі призначення та формування 

індивідуальних програм фізичної терапії, алгоритмічні моделі проведення 

індивідуальної програми фізичної терапії при окремих захворюваннях; 



алгоритмічні моделі динамічного контролю за станом пацієнта в процесі 

виконання програми фізичної терапії. 

 Структурно-логічна схема вивчення (особливі 

умови) 

 

 Наявність електронного навчального курсу (ЕНК)  так  ні 

 Курс   І  ІІ   

 Семестр  1  2  3       

 Загальна кількість кредитів 4/120 

 Розподіл кредитів за семестрами   4    

 Кількість аудиторних годин, з них: 40 

  лекції   20    

 з них дистанційно       

  семінарські/практичні/лабораторні   20    

 з них дистанційно       

  модульний контроль   8    

 з них дистанційно       

 Кількість годин самостійної роботи   42    

 Підсумковий контроль  залік  екзамен (30 год) 

 Особливі умови формування контингенту  

 Мінімальна кількість студентів / груп /підгруп 24   

 Максимальна кількість студентів / груп / підгруп 25   

 


