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ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
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В даний час обстановка в Україні, як і в більшості країн світу, 
характеризується прогресивним зниженням «здоров'я нації»



Загальна інвалідність після травм і ортопедичних
захворювань становить 25% 

Травми і захворювання органів опори і нервової
системи за рівнем смертності і втрати
працездатності нині випереджають всі інші
хвороби разом узяті.



• 80% хворих після перенесеного інсульту
назавжди втрачають можливість
працювати



• Понад 70% дітей дошкільного віку
мають серйозні відхилення за 
показниками здоров'я, а до кінця
навчання в школі цей показник
збільшується до 90%

Особливу тривогу викликає погіршення
здоров'я дітей та підлітків.



Фізична терапія - це область практики, яка
спрямована на допомогу людям з функціональними,
перш за все руховими, порушеннями, в якій
застосовуються фізичні (природні методи впливу на
пацієнта), засновані на русі, мануальному впливі,
масажі, рефлексотерапії і дії тепла, світла , високих
частот, ультразвуку та води.



НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

«ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ»
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Мета дисципліни -
ознайомити студентів з базовими теоретичними знаннями та практичними 

навичками з основ фізичної терапії при різних захворюваннях.

Завдання дисципліни

Сформувати загальні уявлення
про дисципліну “Фізична терапія”;
Засвоїти засоби, форми і методи фізичної терапії;

Оволодіти знаннями про основні клінічні ознаки та
механізми розвитку патологічних змін в організмі,
внаслідок найбільш поширених захворювань і травм
різних систем організму;

Навчитися особливостям організації, користування
засобами фізичної терапії та поетапної оцінки ефективності 
відновлювального лікування.



Педагогічний колектив укомплектований фахівцями-
практиками з медичною і спеціальною освітою, що
мають відповідний клінічний стаж;
Практичні заняття відбуватимуться на базі однієї з
найбільших кафедр університету;

• Дисципліна “Основи фізичної терапії”

• Модуль 1. Загальні основи фізичної 
терапії 

• Модуль 2. Фізична терапія в системі 
відновлювального лікування



Загальні основи фізичної терапії

Комплексне лікування. Засоби та 
методи фізичної терапії

Механізми лікувальної дії методів 
фізичної терапії

Періодизація процесу фізичної 
терапії, основи побудови 
терапевтичних програм

Методи дозування фізичного 
навантаження та форми контролю 
ефективності, реабілітаційний огляд



Фізична терапія при травмах і 
захворюваннях опорно-рухового 
апарату

Фізична терапія при 
захворюваннях серцево-судинної 
та дихальної системи

Фізична терапія після оперативних 
втручань

Фізична терапія при порушеннях 
обміну речовин

Фізична терапія в 
нейрореабілітації



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЄМО ВАС НА КАФЕДРІ    
ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА 

ЕРГОТЕРАПІЇ!!!


