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Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна спрямована на 

формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та 

фахових компетентностей, зокрема здатності аналізувати медичні, соціальні 

та особистісні проблеми пацієнта/клієнта при хірургічних та онкохірургічних 

захворюваннях; визначати функціональний стан осіб різного віку, 

встановлювати цілі втручання та розробляти технологію втручання при 

різних хірургічних та онкохірургічних захворюваннях; реалізовувати 

індивідуальні програми фізичної терапії відповідно до наявних ресурсів і 

оточення при даних захворюваннях. Обсяг дисципліни –  3 кредити ЄКТС. 

Основні теми: фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях 

органів шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи, 

захворюваннях серця, легень та плевральної порожнини, при мозково-

судинних хірургічних захворюваннях (інсульт), онкохірургічних  

захворюваннях, зокрема ендокринної системи (щитовидної залози) та 

трансплантації органів. 

Abstract of the discipline. The discipline is aimed at forming the general and 

professional competences defined by the educational and professional program, in 

particular the ability to analyze the medical, social and personal problems of the 

patient / client in surgical and cancer diseases; determine the functional status of 

different ages people, establish the purpose of interference and develop the 

technology of intervention with different surgical and cancer diseases; to 

implement individual physical therapy programs  in accordance with available 

resources for these diseases. The discipline has three ECTS credits. The main 

topics are physical therapy and occupational therapy with surgical diseases of the 

gastrointestinal tract and hepatobiliary system, diseases of the heart, pulmonary 

and pleural diseases, cerebrovascular surgical diseases (stroke), oncological 

surgical diseases, in particular endocrine system (thyroid gland) and organ 

transplants. 
 

Мета навчальної дисципліни – формування визначених освітньо-

професійною програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема 

здатності до застосування у професійній діяльності сучасних засобів фізичної 

терапії та ерготерапії при хірургічних та онкологічних захворюваннях. 
 
 

Перелік компетентностей, які формуються під час вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми «Фізична терапія» 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична 

терапія, ерготерапія, спеціалізація 227.1 Фізична терапія 

Шифр Компетентності 

Загальні компетентності 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
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вирішення проблем. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК6 Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи у команді. 

ЗК7 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК8 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК9 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності, 

здатність працювати у міжнародному контексті. 

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Фахові компетентності спеціальності 

ФК1 Здатність визначати проблеми фізичної, когнітивної, психо-

емоційної сфер, обмежень заняттєвої участі пацієнта 

використовуючи стандартизовані та нестандартизовані 

інструменти оцінки, прогнозувати результати та планувати 

терапію. 

ФК2 Здатність провадити втручання використовуючи клінічне 

мислення, засоби та методи науково-доказової практики, 

аналізувати результати та вносити корективи до 

індивідуальної програми реабілітації. 

ФК3 Здатність до ефективної комунікації з пацієнтом, його 

родиною/доглядачами, до формування зрозуміння, 

формулювання та реалізації власних потреб, рекомендацій 

щодо продовження терапії та домашньої програми занять. 

ФК4 Здатність до ефективної співпраці із членами реабілітаційної 

команди, до аналізу, синтезу та узагальнення інформації, 

отриманої від колег. 

ФК5 Здатність використовувати професійну термінологію у 

спілкуванні з колегами, членами реабілітаційної команди, 

іншими представниками медичної та соціальної сфер, у 

академічному та науковому міждисциплінарному дискурсі, 

вести фахову документацію. 

Фахові компетентності спеціалізації 
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ФК6 Здатність розуміти клінічний діагноз пацієнта/ клієнта, 

перебіг захворювання, принципи та характер лікування.  

ФК7 Здатність обстежувати та визначати функціональний стан, 

рівень фізичного розвитку, рухові та інші порушення осіб 

різного віку, нозологічних та професійних груп із складною 

прогресуючою та мультисистемною патологією.  

ФК8 Здатність прогнозувати результати фізичної терапії, 

формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати 

програму фізичної терапії, або компоненти індивідуальної 

програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії. 

ФК9 Здатність визначати оптимальний рівень терапевтичного 

навантаження, контролювати тривалість та інтенсивність 

реабілітаційних заходів для забезпечення їх відповідності 

стану здоров’я, функціональним можливостям 

пацієнта/клієнта. 

ФК10 Здатність контролювати стан пацієнта/клієнта зі складними 

та мультисистемними порушеннями відповідними засобами 

й методами. 

ФК11 Здатність впроваджувати сучасні наукові дані у практичну 

діяльність. 

ФК13 Здатність здійснювати менеджмент у фізичній терапії, 

керувати роботою асистентів та помічників. 

ФК14 Здатність діяти самостійно в умовах професійної ізоляції. 

ФК15 Здатність здійснювати підприємницьку діяльність у фізичній 

терапії. 

 

Обсяг навчальної дисципліни – 3 кредити ЄКТС, які розподіляються 

у годинах: 

Форми 

навчання 

Види навчальних занять Самостійна 

робота 

Разом  

лекції лабораторні практичні  семінарські 

Денна 10 0 20 0 60 90 

Заочна       

 

Статус навчальної дисципліни: обов’язкова. 
 
 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: успішне 

опанування такими навчальними дисциплінами:  

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: «Нормальна анатомія 

людини», «Загальна фізіологія людини та патологічна фізіологія», 

«Внутрішні та хірургічні хвороби», «Пропедевтика внутрішніх хвороб», 

«Терапевтичні вправи», «Клінічний реабілітаційний менеджмент при 

дисфункціях внутрішніх органів»; 
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на другому (магістерському) рівні вищої освіти: «Методи обстеження у 

фізичній терапії та ерготерапії». 
 
 

Програма навчальної дисципліни 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л. практ
. 

с.р. л. практ. с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Фізична терапія 

та ерготерапія при 

хірургічних 

захворюваннях органів 

шлунково-кишкового 

тракту та гепато-

біліарної системи  

 

18 2 4 12     

Тема 2. Фізична терапія 

та ерготерапія при 

хірургічних 

захворюваннях легень і 

плевральної порожнини, 

а також травмах грудної 

клітки 

18 2 4 12     

Тема 3. Фізична терапія 

та ерготерапія при 

хірургіч-них 

захворюваннях серцево-

судинної системи (ІХС, 

захворювання артерій та 

вен) 

18 2 4 12     

Тема 4. Фізична терапія 

та ерготерапія при 

мозково-судинних 

(ішемічному та 

геморагічному інсульті) 

хірургічних 

захворюваннях 

18 2 4 12     
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Тема 5. Фізична терапія 

та ерготерапія при 

онкохірур-гічних  

захворюваннях, зокрема 

ендокринної системи 

(щитовидної залози) та 

трансплантації органів 

18 2 4 12     

Всього: 90 10 20 60     

 

Зміст навчальної дисципліни за темами  

Тема 1. Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних 

захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної 

системи.  

Загальні відомості про етіологію, патогенез, клініку, діагностику в 

залежності від захворювань шлунка і дванадцятипалої кишки та їх хірургічне 

лікування. Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях 

шлунка і дванадцятипалої кишки на різних етапах післяопераційного 

періоду.  

Загальні відомості про етіологію, патогенез, клініку, діагностику в 

залежності від захворювань тонкого і товстого кишківника та їх хірургічне 

лікування. Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях 

тонкого і товстого кишківника на різних етапах післяопераційного періоду. 

Загальні відомості про етіологію, патогенез, клініку, діагностику в 

залежності від захворювань жовчного міхура, жовчовивідних протоків і 

підшлункової залози та їх хірургічне лікування. Фізична терапія та 

ерготерапія при хірургічних та онкохірургічних захворюваннях жовчного 

міхура, жовчовивідних протоків і підшлункової залози на різних етапах 

післяопераційного періоду. 

Тема 2. Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях 

легень і плевральної порожнини, а також травмах грудної клітки. 

Загальні відомості про етіологію та патогенез, клініку, діагностику 

в залежності від захворювань легень і плевральної порожнини, а також 

травм грудної клітки та їх хірургічне лікування.  Методи та засоби 

фізичної терапії та ерготерапії при хірургічних захворюваннях легень і 

плевральної порожнини, а також травмах грудної клітки.  Фізична терапія 

та ерготерапія при хірургічних захворюваннях легень і плевральної 

порожнини, а також травмах грудної клітки на різних етапах 

післяопераційного періоду. 

Тема 3. Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних 

захворюваннях серцево-судинної системи (ІХС, захворювання артерій 

та вен). 

Загальні відомості про етіологію, патогенез, клініку, діагностику  

серцево-судинних хірургічних захворюваннях. Методи та засоби фізичної 
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терапії та ерготерапії при серцево-судинних (інфаркті міокарда та 

порушеннях ритму серцевих скорочень) хірургічних захворюваннях.  

Фізична терапія та ерготерапія при серцево-судинних (інфаркті міокарда 

та порушеннях ритму серцевих скорочень) хірургічних захворюваннях на 

різних етапах післяопераційного періоду.  

Загальні відомості про етіологію, патогенез, клініку, діагностику в 

залежності від захворювань артерій та вен верхніх та нижніх кінцівок. 

Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях артерій та 

вен верхніх та нижніх кінцівок на різних етапах післяопераційного 

періоду. 

Тема 4. Фізична терапія та ерготерапія при мозково-судинних 

(ішемічному та геморагічному інсульті) хірургічних захворюваннях. 

Загальні відомості про етіологію, патогенез, клініку, діагностику 

при мозково-судинних (ішемічного та геморагічного інсульту) 

хірургічних захворюваннях. Методи та засоби фізичної терапії та 

ерготерапії при мозково-судинних (ішемічному та геморагічному 

інсульті) хірургічних захворюваннях. Фізична терапія та ерготерапія при 

мозково-судинних (ішемічному та геморагічному інсульті) хірургічних 

захворюваннях на різних етапах післяопераційного періоду.  

Тема 5. Фізична терапія та ерготерапія при онкохірургічних  

захворюваннях, зокрема ендокринної системи (щитовидної залози) та 

трансплантації органів. 

Загальні відомості про етіологію, патогенез, клініку, діагностику 

онкоїірургічних захворювань,  зокрема ендокринної системи (щитовидної 

залози). Методи та засоби фізичної терапії та ерготерапії при 

онкохірургічних захворюваннях, зокрема ендокринної системи 

(щитовидної залози). Фізична терапія та ерготерапія при онкохірургічних 

захворюваннях,  зокрема ендокринної системи (щитовидної залози) на 

різних етапах післяопераційного періоду. 

Загальні відомості про етіологію, патогепез, клініку, діагностику 

захворювань, які потребують трансплантації органів і тканин.  Методи та 

засоби фізичної терапії та ерготерапії при трансплантації органів і 

тканин. Фізична терапія та ерготерапія при трансплантації органів і 

тканин на різних етапах післяопераційного періоду.  

 

Тематика практичних занять 

Номер і назва теми 

дисципліни 

Номер і назва теми 

практичних занять 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Тема 1. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

1. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

хірургічних 

захворюваннях шлунка і 

2 –  
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хірургічних захво-

рюваннях органів 

шлунково-кишково-

го тракту та гепато-

біліарної системи.  

дванадцятипалої кишки  

2. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

хірургічних захворю-

ваннях гепатобіліарної 

системи 

2 - 

Тема 2. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

хірургічних захво-

рюваннях легень і 

плевральної поро-

жнини, а також 

травмах грудної 

клітки 

3. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

хірургічних 

захворюваннях легень  

2 – 

4. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

хірургічних 

захворюваннях 

плевральної порожнини, 

а також травмах грудної 

клітки. 

2  

Тема 3. Фізична 

терапія та ерготерапія 

при хірургічних 

захво-рюваннях 

серцево-судинної 

системи (ІХС, 

захворювання артерій 

та вен) 

5. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

хірургічних 

захворюваннях серцево-

судинної системи (ІХС 

та ін.)  

 

2 

 

– 

6. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

хірургічних 

захворюваннях артерій 

та вен нижніх кінцівок. 

 

2 

 

 

Тема 4. Фізична 

терапія та ерготерапія 

при мозково-судинних 

(ішемічному та 

геморагічному 

інсульті) хірургічних 

захворюваннях  

7-8. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

мозково-судинних 

(ішемічному та 

геморагічному інсульті) 

хірургічних 

захворюваннях. 

 

4 

 

– 

Тема 5. Фізична 

терапія та ерготерапія 

при онкохірургічних  

захворюваннях, 

зокрема ендокринної 

системи (щитовидної 

9-10. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

онкохірургічних  

захворюваннях, зокрема 

ендокринної системи 

(щитовидної залози) та 

 

4 

 

- 
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залози) та 

трансплантації органів 

при трансплантації 

органів 

Всього годин: 20  

 

Завдання для самостійної роботи студентів  

Номер і назва теми 

дисципліни 

Завдання   Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Тема 1. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

хірургічних захво-

рюваннях органів 

шлунково-кишково-

го тракту та гепато-

біліарної системи.  

 

1. Фізична терапія та 

ерготерапія при виразковій 

хворобі шлунка і 

дванадцятипалої кишки та 

її ускладеннях після 

хірургічного лікування 

Підготовка презентації з 

самостійно визначеного 

питання теми.  

 

8 

 

- 

2. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

жовчекам’яній хворобі та 

панкреатиті та їх 

ускладненнях після 

хірургічного лікування. 

 

4 

 

- 

3. Фізична терапія та 

ерготерапія при гострому 

апендициті, кишковій 

непрохідності, раку 

товстого кишківника після 

хірургічного лікування. 

6 –  

 Тема 2. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

хірургічних захво-

рюваннях легень і 

плевральної поро-

жнини, а також 

травмах грудної 

клітки 

 

4. Фізична терапія та 

ерготерапія при абсцесі та 

гангрені легень, 

пневмотораксах, а також 

травмах грудної клітки 

після хірургічного 

лікування. 

 

6 

 

- 

5. Підготовка до практичного 

заняття з теми 2. 

4 – 

6. Фізична терапія та 

ерготерапія при абсцесі та 

гангрені легень, 

піопневмотораксах, а 

8 - 
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також травмах грудної 

клітки після хірургічного 

лікування. 

Тема 3. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

хірургічних захво-

рюваннях серцево-

судинної системи 

(ІХС, захворювання 

артерій та вен) 

7. Підготовка реферату та 

презентації з фізичної 

терапії при ішемічній 

хворобі серця 

 

6 

 

- 

 

8. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

облітеруючому 

атеросклерозі та 

ендартеріїті  нижніх 

кінцівок після 

хірургічного лікування 

6 – 

9. Фізична терапія та 

ерготерапія при варикозній 

хворобі вен нижніх 

кінцівок, ускладненнях 

після хірургічного 

лікування. 

 

 

6 

 

- 

 

Тема 4. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

мозково-судинних 

(ішемічному та 

геморагічному 

інсульті) хірургічних 

захворюваннях  

  

10. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

ішемічному інсульті після 

хірургічного лікування. 

6 - 

11. Підготовка до практичного 

заняття з теми 4. 

2 – 

12. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

геморагічному інсульті 

після хірургічного 

лікування. 

6 - 

13. Підготовка до практичного 

заняття з теми 4. 

4 – 

Тема 5. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

онкохірургічних  

захворюваннях, 

зокрема ендокринної 

системи (щитовидної 

залози) та транс-

плантації органів 

14. Фізична терапія та 

ерготерапія при запаленні 

та раку щитовидної залози 

після хірургічного 

лікування. 

8 - 

 

 

 

15. Фізична терапія та 

ерготерапія при 

трансплантації органів і 

тканин. 

6 - 

16. Підготовка до практичного 

заняття з теми 5. 

4 - 
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Всього годин: 90  

 

Очікувані результати навчання з дисципліни: здатність вирішувати 

складні спеціалізовані задачі та проблеми, пов’язані з порушеннями функції 

органів та систем, провадити наукову та навчальну діяльність із 

застосуванням положень, теорій і методів медико-біологічних, педагогічних, 

соціальних наук та фізичної культури в умовах комплексності та 

невизначеності, завдяки: 

знанням:  біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності, 

постійного зв’язку і взаємовпливу фізичної, когнітивної, емоційної, 

соціальної та культурної сфер людського життя; інформації про наявні у 

пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною класифікацією 

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

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП); етіології, патогенезу та саногенезу при 

складній прогресуючій та мультисистемній патології у контексті практичної 

діяльності у фізичній терапії; 

умінням: аналізувати медичні, соціальні та особистісні проблеми 

пацієнта/клієнта; визначати функціональний стан осіб різного віку, 

нозологічних та професійних груп із складною прогресуючою та 

мультисистемною патологією; аналізувати, вибирати і трактувати отриману 

від колег  інформацію; встановлювати цілі втручання та розробляти 

технологію втручання; реалізовувати індивідуальні програми фізичної терапії 

відповідно до наявних ресурсів і оточення. 

 

Перелік програмних результатів навчання, яких досягають під час 

вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної 

програми «Фізична терапія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація 227.1 Фізична 

терапія 

Шифр Програмні результати навчання 

ПРН1 Демонструвати знання біопсихосоціальної моделі обмежень 

життєдіяльності та уміння аналізувати медичні, соціальні та 

особистісні проблеми пацієнта/клієнта.  

ПРН3 Демонструвати здатність проводити фізичну терапію 

пацієнтів/ клієнтів різного віку зі складними патологічними 

процесами та порушеннями. 

ПРН4 Демонструвати здатність знаходити, вибирати, оцінювати, 

обговорювати та застосовувати результати наукових 

досліджень у клінічній, науковій, освітній та адміністративній 

діяльності.    



13 
 

ПРН5 Демонструвати уміння визначати функціональний стан осіб 

різного віку, нозологічних та професійних груп із складною 

прогресуючою та мультисистемною патологією, проводити 

опитування пацієнта/клієнта для визначення порушень 

функції, активності та участі. 

ПРН6 Демонструвати уміння виконувати обстеження 

пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп та при складній 

прогресуючій і мультисистемній патології, використовуючи 

відповідний інструментарій. 

ПРН7 Демонструвати уміння спілкування з пацієнтом/клієнтом, 

проводити опитування пацієнта/клієнта для визначення його 

потреб та очікувань щодо його рухової активності та 

очікуваних результатів фізичної терапії. 

ПРН8 Демонструвати уміння прогнозувати результати фізичної 

терапії пацієнтів/клієнтів  різних нозологічних груп та при 

складній прогресуючій та мультисистемній патології.  

ПРН9 Демонструвати уміння встановлювати цілі втручання. 

ПРН10 Демонструвати уміння розробляти технологію втручання. 

ПРН11 Демонструвати уміння реалізовувати індивідуальні програми 

фізичної терапії відповідно до наявних ресурсів і оточення. 

ПРН13 Демонструвати уміння коректувати хід виконання програми 

фізичної терапії на основі аналізу запланованих та досягнутих 

результатів. 

ПРН14 Постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця 

та пацієнта/клієнта. 

ПРН15 Демонструвати уміння проводити самостійну практичну 

діяльність. 

ПРН18 Демонструвати професійний розвиток та планувати його. 

ПРН19 Демонструвати уміння здійснювати науково дослідну 

діяльність. 

ПРН20 Дотримуватись основних юридичних та етичних вимог, 

провадити діяльність зі згоди пацієнта/клієнта. 

  

Порядок оцінювання результатів навчання з дисципліни 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни формується з урахуванням 

результатів поточного контролю та екзамену.  

Протягом семестру здобувач вищої освіти може отримати максимальну 

кількість балів – 100 як суму балів за результатами поточного контролю на 

практичних (семінарських, лабораторних) заняттях та під час консультацій 

науково-педагогічних працівників з тем, на які не передбачено аудиторних 

годин. Використовуються такі форми поточного контролю та розподіл балів, 

які може отримати студент за тему: 
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Номер і назва теми практичних занять Засоби оцінювання  Кількість 

балів за 

тему 

1. Фізична терапія та ерготерапія при 

хірургічних захворюваннях 

шлунка і дванадцятипалої кишки  

Доповідь та 

презентація за 

результатами 

складання алгоритму 

застосування засобів 

фізичної терапії при 

даних захворюваннях 

та їх обговорення. 

 

10 

2. Фізична терапія та ерготерапія при 

хірургічних захворюваннях 

гепатобіліарної системи 

Доповідь та 

презентація за 

результатами 

складання алгоритму 

застосування засобів 

фізичної терапії при 

даних захворюваннях 

та їх обговорення. 

10 

3. Фізична терапія та ерготерапія при 

хірургічних захворюваннях легень  

Реферат, доповідь та 

презентації за 

результатами 

складання алгоритму 

застосування засобів 

фізичної терапії при 

даних захворюваннях 

та їх обговорення. 

 

10 

4. Фізична терапія та ерготерапія при 

хірургічних захворюваннях 

плевральної порожнини, а також 

травмах грудної клітки. 

Доповідь та 

презентація за 

результатами 

складання алгоритму 

застосування засобів 

фізичної терапії при 

даних захворюваннях 

та їх обговорення. 

 

10 

5. Фізична терапія та ерготерапія при 

хірургічних захворюваннях 

серцево-судинної системи (ІХС та 

ін.)  

Доповідь та 

презентація за 

результатами 

складання алгоритму 

застосування засобів 

фізичної терапії при 

даних захворюваннях 

та їх обговорення. 

 

10 

6. Фізична терапія та ерготерапія при Доповідь та  
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хірургічних захворюваннях 

артерій та вен нижніх кінцівок.  

презентація за 

результатами 

складання алгоритму 

застосування засобів 

фізичної терапії при 

даних захворюваннях 

та їх обговорення. 

10 

7-8. Фізична терапія та ерготерапія 

при мозково-судинних 

(ішемічному та геморагічному 

інсульті) хірургічних 

захворюваннях. 

Реферат, доповідь та 

презентація за 

результатами 

складання алгоритму 

застосування засобів 

фізичної терапії при 

даних захворюваннях 

та їх обговорення. 

10+10 

9-10. Фізична терапія та ерготерапія 

при онкохірургічних  

захворюваннях, зокрема 

ендокринної системи (щитовидної 

залози) та при трансплантації 

органів 

Доповідь та 

презентація за 

результатами 

складання алгоритму 

застосування засобів 

фізичної терапії при 

даних захворюваннях 

та їх обговорення. 

 

10+10 

Усього: 100 

 Лектор під час завершення лекції з теми дисципліни знайомить 

здобувачів вищої освіти з відповідними завданнями для самостійної роботи 

та темами практичних занять.  

 Перед початком практичного (семінарського, лабораторного) заняття 

науково-педагогічний працівник ознайомлює здобувачів вищої освіти із 

формами поточного контролю, які будуть застосовуватись, і кількістю балів, 

які вони можуть отримати. Під час завершення кожного заняття кожному 

присутньому здобувачу вищої освіти оголошується кількість отриманих ним 

балів. 

 Здобувач вищої освіти, який протягом семестру отримав менше                       

34 балів, до заліку/екзамену не допускається, і може в установленому 

порядку пройти повторне вивчення цієї дисципліни. 

 Заліки/екзамени проводяться у порядку, визначеному у Положенні про 

організацію освітнього процесу в університеті.   
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