
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна форма навчання 

Кількість кредитів  –

2,25 

Галузь знань 
22 Охорона здоров’я 

  
 

Нормативна 

 

 

Модулів – 3 

Спеціальність (професійне 

спрямування) 
 223 Медсестринство 

(Сестринська  справа) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

12 
4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 113 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 66 

самостійної роботи 

студента - 47 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 
Молодший спеціаліст 

 18 

Практичні 

48 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

47 

Індивідуальні 

завдання: - 

Вид контролю: 

диф.залік 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета — вивчити реабілітаційні заходи у системі охорони  здоров’я,  

що  включають державні, соціально-економічні, психологічні, медичні, 

професійні, педагогічні та інші заходи, спрямовані на попередження 

захворювань,   які призводять до тимчасової і стійкої втрати працездатності, 

та повернення хворих й інвалідів у суспільство і до суспільно – корисної 

праці. 

 

Завдання — дисципліна «МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА 

РЕАБІЛІТАЦІЯ» призначена забезпечити молодшого медичного  

спеціаліста — медичну  сестру теоретичними знаннями  про  фізичну 

характеристику лікувального фактора, механізм його дії, сучасну 

фізіотерапію, показання, протипоказання під час лікування хворих 

фізіотерапевтичними методами. 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 правила техніки безпеки, охорони праці в галузі, протиепідемічного 

режиму, професійної безпеки у реабілітаційних відділеннях і при 

роботі з фізіотерапевтичною апаратурою. Заходи безпеки при роботі з 

електроприладами, апаратами, що працюють під тиском, балонами з 

газом; 

 права та обов’язки медичних сестер профільних відділень; 

 техніку та методику проведення електропроцедур; 

 фізіологічну та лікувальну дію на організм фізичних чинників; 

 покази та протипокази до призначення фізіотерапевтичних процедур; 

 критерії вибору пацієнтів для санаторно-курортного лікування; 

 основні засоби та форми лікувальної фізичної культури; 

 основні та допоміжні прийоми класичного масажу; 

 засоби та заходи соціальної, педагогічної, професійної, психологічної 

реабілітації; 

 чинні накази та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність 

медичної сестри відділення реабілітації та фізіотерапії. 

 

вміти:  

 дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, 

протиепідемічного режиму, професійної безпеки у реабілітаційних 

відділеннях і при роботі з фізіотерапевтичною апаратурою, апаратами, 

що працюють під тиском,балонами з газом; 

 проводити медсестринське обстеження пацієнтів терапевтичного, 

хірургічного, неврологічного, педіатричного, геріатричного профілів, 

які підлягають реабілітації; 

 оцінювати стан здоров’я пацієнта для призначення електропроцедур, як 



реабілітаційного чинника; 

 надавати невідкладну допомогу пацієнтам при ураженні електричним 

струмом; 

 проводити медсестринське обстеження пацієнтів для визначення 

показів та протипоказів до гідропатичних процедур; 

 володіти методиками проведення водо- та теплолікувальних процедур; 

 призначати мінеральні лікувальні води при різних захворюваннях; 

 проводити медсестринське обстеження та оцінювати стан пацієнта для 

визначення показів та протипоказів до реабілітації в санаторіях; 

 використовувати засоби лікувальної фізкультури для фізичної 

реабілітації пацієнтів; 

 складати комплекс вправ залежно від захворювання та ступеня втрати 

функціональної здатності; 

 проводити заняття лікувальної фізкультури з пацієнтом;  

 оцінювати реакцію організму на фізичне навантаження; 

 проводити масаж; 

 виконувати обов’язки медичної сестри реабілітаційного відділення всіх 

рівнів і профілів; 

 проводити санітарно-освітню роботу в реабілітаційному відділенні та з 

окремими пацієнтами, їх рідними та близькими; 

 вести затверджену та медсестринську документацію у відповідності до 

вимог діючих наказів МОЗ України. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Організація медико-соціальної реабілітації. Електропроцедури в медичній 

реабілітації 

Змістовий модуль 1 

Основи реабілітації. Електричний струм низької напруги постійного напряму: 

гальванізація та електрофорез 

Тема 1. Основи реабілітації,  зміст, завдання. Організація роботи відділень реабілітації 

Тема 2. Електричний струм низької напруги постійного напряму: гальванізація та 

електрофорез 

Змістовий модуль 2 

Імпульсний електричний струм низької частоти, постійного та змінного напряму 

Тема 1.Електростимуляція, електросон, діадинамотерапія, ампліпульстерапія,   

Змістовий модуль 3 

Електричний струм високої напруги і частоти 

Тема 1. Дарсонвалізація,  франклінізація 

Змістовий модуль 4 

УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія. Лікування ультразвуком 

Тема 1. УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія. Лікування ультразвуком 

Змістовий модуль 5 

Світлолікування. Аерозольтерапія 

Тема 1.  Світлолікування. Аерозольтерапія 

Модуль  2.  Реабілітаційні гідропатичні процедури. Пелоїдотерапія. Санаторно-

курортна справа. Лікувальна фізкультура та масаж 

Змістовий модуль 6 

Водолікування. Пелоїдотерапія 

Тема 1.  Водолікування. Пелоїдотерапія 

Змістовий модуль 7 

Основи лікувальної фізичної культури. Засоби та форми ЛФК 

Тема 1.  Основи лікувальної фізичної культури. Засоби та форми ЛФК 

Змістовий модуль 8 

Основи лікувального масажу 

Тема 1.  Основи лікувального масажу 

Модуль  3. Медико-соціальна реабілітація в разі різних видів патології в дорослих та 

дітей 

Змістовий модуль 9 

Реабілітація пацієнта із захворюваннями внутрішніх органів і систем 

Тема 1.  Реабілітація пацієнта із захворюваннями внутрішніх органів і систем 

Змістовий модуль 10 

Реабілітація пацієнта з хірургічними та неврологічними захворюваннями 

Тема 1. Реабілітація пацієнта з хірургічними захворюваннями 

Тема 2.  Реабілітація пацієнта з неврологічними захворюваннями 

Змістовий модуль 11 

Відновне лікування та реабілітація пацієнтів у педіатрії та геріатрії 

Тема 1. Відновне лікування та реабілітація пацієнтів у педіатрії  

Тема 2.  Відновне лікування та реабілітація пацієнтів  у  геріатрії 

Змістовий модуль 12 

Охорона праці в галузі 

Тема 1.  Охорона праці в галузі 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Організація медико-соціальної реабілітації. Електропроцедури в 

медичній реабілітації 

 

Змістовий модуль 1. Основи реабілітації. Електричний струм низької напруги 

постійного напряму: гальванізація та електрофорез 

Тема 1. Основи реабілітації,  зміст, завдання. 

Організація роботи відділень реабілітації 
7 1 4 - - 2 

Тема 2. Електричний струм низької напруги 

постійного напряму: гальванізація та електрофорез 

 

     9 
1 4   4 

 
 

 

 

Змістовий модуль 2 

Імпульсний електричний струм низької частоти, постійного та змінного напряму 

                            

Тема 1.Електростимуляція, електросон, 

діадинамотерапія, ампліпульстерапія 9 2 4   3 

Змістовий модуль 3 

Електричний струм високої напруги і частоти 

Тема 1.  Дарсонвалізація,  франклінізація 
8 2 4   4 

Змістовий модуль 4 

УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія. Лікування ультразвуком 

 

Тема 1.  УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія.  

Лікування ультразвуком. Світлолікування. 

Аерозольтерапія 

8 2 4   4 

  

 Модуль  2.  Реабілітаційні гідропатичні процедури. Пелоїдотерапія. Санаторно-

курортна справа. Лікувальна фізкультура та масаж 

 

 

 

Змістовий модуль 6 

Водолікування. Пелоїдотерапія 

Тема 1. Водолікування. Пелоїдотерапія 

. Санаторно-курортна справа 8 2 4   4 

Змістовий модуль 7.  

Основи лікувальної фізичної культури. Засоби та форми ЛФК 

  

 Тема 1. Основи лікувальної фізичної культури. 

 Засоби та форми ЛФК   Методи лікувальної 

фізичної культури в разі різних захворювань. 

      

   8 
 

2 

 

 4 

   

 4 



 

Змістовий модуль 8 

Основи лікувального масажу 

 

Тема 1.  Основи лікувального масажу 

Організація та проведення лікувального масажу на 

різних етапах реабілітації 

12 2 4   6 

       

 

Модуль  3. Медико-соціальна реабілітація в разі різних видів патології в дорослих та 

дітей 

Змістовий модуль 9 

Реабілітація пацієнта із захворюваннями внутрішніх органів і систем 

 

Тема 1.  . Реабілітація пацієнтів терапевтичного 

профілю 
12 2 4   6 

Змістовий модуль 10 

Реабілітація пацієнта з хірургічними та неврологічними захворюваннями 

 

Тема 1.  Реабілітація пацієнта з хірургічними та 

травматологічними захворюваннями 
5 1 2   2 

Тема 2 .Реабілітація пацієнта з хірургічними та 

травматологічними захворюваннями 
4  2   2 

Змістовий модуль 11 

Відновне лікування та реабілітація пацієнтів у педіатрії та геріатрії 

 

Тема 1. Відновне лікування та реабілітація 

пацієнтів у педіатрії  
5 1 2   2 

Тема 2. Відновне лікування та реабілітація 

пацієнтів у геріартріі 
4  2   2 

Змістовий модуль 12 

Охорона праці в галузі       

Тема 1.  Охорона праці в галузі 4  2   2 

 

 
   

Усього годин 
113 18 48 - 

 

 
47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Теми лекційних занять 
/п Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. Організація медико-соціальної реабілітації. Електропроцедури в медичній 

реабілітації 

   Змістовий модуль 1. Основи реабілітації. Електричний струм низької напруги 

постійного напряму: гальванізація та електрофорез 

1 

Тема 1. Основи реабілітації,  зміст, завдання. Організація роботи 

відділень реабілітації.    Електричний струм низької напруги постійного 

напряму: гальванізація та електрофорез 

2 

 

             Змістовий модуль 2. Імпульсний електричний струм низької частоти,                 

постійного       та змінного напряму 

2 
Тема 1. Імпульсний електричний струм низької частоти,                 

постійного       та змінного напряму 
2 

             Змістовий модуль 3 

             Електричний струм високої напруги і частоти 

 

3 
Тема 1. Електричний струм високої напруги і частоти  

 Дарсонвалізація,  франклінізація 
2 

           Змістовий модуль 4 

        УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія. Лікування ультразвуком 

4 
Тема 1.  УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія.  

Лікування ультразвуком. Світлолікування. Аерозольтерапія 
2 

 

6 
Тема 1. Водолікування. Пелоїдотерапія 

Санаторно-курортна справа 

       2 

 

           Змістовий модуль 7. Основи лікувальної фізичної культури.  

           Засоби та форми   ЛФК 

 

7 
Тема 1. Основи лікувальної фізичної культури.Засоби та форми ЛФК   

Методи лікувальної фізичної культури при   різних захворюваннях 
2 

          Змістовий модуль 8 

          Основи лікувального масажу 

 

8 
Тема 1.  Основи лікувального масажу.Організація та проведення 

лікувального масажу на різних етапах реабілітації 
2 

Модуль  3. Медико-соціальна реабілітація в разі різних видів патології в дорослих та дітей 

Змістовий модуль 9 

Реабілітація пацієнта із захворюваннями внутрішніх органів і систем 

 

9 

Тема 1.  Реабілітація пацієнтів  з захворюваннями внутрішніх органів і систем, 

 хірургічними   та  неврологічними захворюваннями, реабілітація  у педіатрії та 

герартріі 
 

 

       2 

 Всього      18  

 



 

6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

         Модуль 1. Організація медико-соціальної реабілітації. Електропроцедури в 

медичній реабілітації 
   Змістовий модуль 1. Основи реабілітації. Електричний струм низької напруги 

постійного напряму: гальванізація та електрофорез 

1 
Тема 1. Основи реабілітації,  зміст, завдання.  

 
2 

2 Тема 2.  Організація роботи відділень реабілітації 2 

3 Тема 3. Електричний струм низької напруги постійного напряму 2 

4 Тема 4. Гальванізація та  медикаментозний  електрофорез 2 

Змістовий модуль 2. Імпульсний електричний струм низької частоти,              

постійного       та змінного напряму 

 

5 

 

Тема 1. Імпульсний електричний струм низької частоти,          

постійного       та змінного напряму 

        2 

 

6 Тема 2.  Елетросон, електростимуляція, діадинамотерапія        2 

 

 

Змістовий модуль 3 

Електричний струм високої напруги і частоти 

 

 

7 Тема 1. Електричний струм високої напруги і частоти  2 

8 Тема 2.  Дарсонвалізація,  франклінізація 2 

 

Змістовий модуль 4 

УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія. Лікування ультразвуком 

 

 

9 Тема 1. УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія.  2 

10 

 

Тема 2. Лікування ультразвуком 

 
2 

 

 

Змістовий модуль 5 

Світлолікування. Аерозольтерапія 

 

 

11 Тема 1.  Світлолікування.         2 

12 Тема 2. Аерозольтерапія         2 

 

Модуль  2.  Реабілітаційні гідропатичні процедури. Пелоїдотерапія. 

Санаторно-курортна справа. Лікувальна фізкультура та масаж 

Змістовий модуль 6 

Водолікування. Пелоїдотерапія 

13 Тема 1. Водолікування.          2 

14 
Тема 2. Пелоїдотерапія.   Санаторно-курортне лікування 

  
        2    

       Змістовий модуль 7. Основи лікувальної фізичної культури. Засоби та форми ЛФК 

 

15 Тема 1. Основи лікувальної фізичної культури.Засоби та форми ЛФК    2 

16 Тема 2. Методи лікувальної фізичної культури в разі різних захворювань 2 

           

 



 Змістовий модуль 8.  Основи лікувального масажу 

17 
Тема 1.  Основи лікувального масажу. 

 
2 

18 
Тема 2.   Організація та проведення лікувального масажу на різних 

етапах реабілітації 
2 

        Модуль  3. Медико-соціальна реабілітація в разі різних видів патології  

          в дорослих та дітей 

          Змістовий модуль 9      

         Реабілітація пацієнта із захворюваннями внутрішніх органів і систем 

19 Тема 1.  . Реабілітація пацієнтів терапевтичного профілю 2 

20 Тема 2.   Реабілітація пацієнтів при інфаркті міокарда 2 

          Змістовий модуль 10 

          Реабілітація пацієнта з хірургічними та неврологічними захворюваннями 

 

 21 
Тема 1.  Реабілітація пацієнта з хірургічними та травматологічними  

захворюваннями 
2 

22 
Тема 2. Реабілітація пацієнта з неврологічними захворюваннями 

2 

          Змістовий модуль 11 

          Відновне лікування та реабілітація пацієнтів у педіатрії та геріатрії 

 

23 
Тема 1. Відновне лікування та реабілітація пацієнтів у педіатрії  

та  геріатрії 
2 

   

             Змістовий модуль 12 

             Охорона праці в галузі 

24 
Тема 1. Охорона праці в галузі 

2 
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8. Самостійна робота  

 

№ з/п Теми 
Кількість 

годин 

   

1 
Проведення таласотерапії при функціональних розладах ЦНС. 

Відпрацювання практичних навичок 
2 

2 
Кюветно-аплікаційна методика грязелікування при попереково-

крижовому радикуліті. Відпрацювання практичних навичок 
2 

3 
Проведення масажу при сколіозі. Відпрацювання практичних 

навичок 
2 

4 
Скласти комплекс вправ ЛФК при бронхіальній астмі на першому 

етапі реабілітації 
4 

5 
Скласти комплекс вправ ЛФК для пацієнтів з хронічними 

обструктивними захворюваннями легень 
4 

6 
Скласти комплекс вправ ЛФК для пацієнтів з патологією опорно-

рухового апарату 
2 

7 
Проведення електростимуляції при нічному енурезі. Відпрацювання 

практичних навичок 
4 

8 
Проведення ультрафонофорезу при хронічному тонзиліті. 

Відпрацювання практичних навичок 
3 

9 Лазеротерапія в хірургічній практиці. Методики проведення 4 

10 

Техніка проведення аерозольтерапії на ультразвукових апаратах при 

хронічних обструктивних захворюваннях легень. Відпрацювання 

практичних навичок 

4 

11 Хронічне обструктивне захворювання легень 4 

12 
Скласти індивідуальну програму медико-соціальної реабілітації для 

пацієнтів із тривалою втратою працездатності 
4 

13 
Скласти індивідуальну програму реабілітації для пацієнтів після 

порушення мозкового кровообігу на третьому етапі реабілітації 
4 

14 
Оформити медичну документацію для пацієнта з урологічною 

патологією на всіх етапах реабілітації 
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9. Індивідуальні завдання 

 
 

10. Методи навчання 
 словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       

 наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

 практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    

 творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна 

діяльність;  

 самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна 

робота вдома.  

 

11. Методи контролю 
У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи 

усного, письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів.  

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Дифзалік 

 

Модуль 1 

40  балів 

Модуль 2 

20  балів 

     Модуль 3 

    40  балів 100 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 



13. Методичне забезпечення 
1. Засоби унаочнення (таблиці, схеми, мікроскопи, приладдя, що  використовується 

при роботі з мікроскопом). 

2. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна література). 

3. Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання 

модульного контролю у системі moodle). 

4. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

 
Основна 

Самойленко В.Б., Яковенко Н.П., Петряшев І.О. Медична  і соціальна  реабілітація, 

«Медицина»,2013 р 
Готовцев П.И., Субботин А.Д., Селиванов В.П. Лечебная физкультура и массаж. — 

М.: Медицина, 1987. 

Клячкин А.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия. — М.: Медицина, 1995. 

Методика и техника физиотерапевтических процедур: Справочник / Под ред. 

В.М. Боголюбова. — М.: Медицина, 1987. 

Панасюк Є.М., Федорів Я.М., Модилевський В.М., Фільчикова З.І. Фізіотерапія. — 

К.: Здоров’я, 1995. 

Боголюбов В.М.,  Медицинская реабилитация М. Москва 2007 год. III тома.  

 

Додаткова 

Боголюбов В.М. Физиотерапия. — М.: Медицина, 1997. 

Епифанов В.А. Лечебная физкультура культура: Справочник. — М.: Медицина, 

1987. 

Клиническая физиотерапия / Под ред. В.В. Оржешковського. — Здоров’я, 1984. 

Курортология и физиотерапия / Под ред. М.Г. Боголюбова. — М.: Медицина, 1985. 

— Т. 1, 2. 

Мошков В.Н. Лечебная физкультура в клинике нервных болезней. — М.: 

Медицина, 1982. 

Олефиренко В.Г. Водолечение. — М.: Медицина, 1986. 

Физиотерапевтический справочник / Под ред. проф. И. Н. Сосина, 1998. 

Юмашев Г.С., Ренкер К. Основы реабилитации. — М.: Медицина, 1973. 

Ясногородский В.Г. Электротерапия. — М.: Медицина, 1987. 

 
 
 
 

5. Інформаційні ресурси 
 
1. Базова та допоміжна  література. 

2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці. 

3. Слайди, мікрофотографії. 

4. Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 

 


	1. Опис навчальної дисципліни
	Основна


