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Курс «Фізична терапія, ерготерапія при 

порушеннях серцево-судинної системи»

знайомить студентів із значенням його в системі

відновлення та профілактики здоров’я, 

класифікацією захворювань, клініко-

фізіологічним обґрунтуванням, загальними

принципами та засобами фізичної терапії, 

ерготерапії при порушеннях серцево-судинної

системи; етіологією, патогенезом і клінікою

перебігу захворювань.



Мета і завдання навчальної

дисципліни

 Метою вивчення навчальної

дисципліни «Фізична

реабілітація при порушеннях
серцево-судинної системи» 

є формування у студентів

здатності створювати і 

застосовувати комплексну

програму фізичної

реабілітації при роботі з 

пацієнтами із

захворюваннями серцево-
судинної системи.

 Основними завданнями

вивчення дисципліни «Фізична

реабілітація при порушеннях

серцево-судинної системи» 

є засвоєння студентами 

основних принципів

застосування засобів

фізичної реабілітації при 
різноманітних порушеннях

серцево-судинної системи.



В результаті вивчення дисципліни студент має здобути

такі загальні компетентності: 
знання та розуміння методів ЛФК; здатність діяти на 

основі етичних міркувань (мотивів); вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; навички

використання інформаційних і комунікаційних

технологій; здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; здатність

застосовувати знання та softskills-навички у практичних

ситуаціях; здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо; здатність зберігати та примножувати

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення

суспільства; використовувати різні види та форми

рухової активності для активного відпочинку та ведення

здорового способу життя. та фахові компетентності:
готовність контролювати фізичний розвиток

та керувати процесом фізичної

реабілітації, формувати різноманітні рухові

навички, готовність складати і 

застосовувати комплекси лікувальної

фізичної культури, масаж, фізіотерапію, 

механо- і працетерапію в процесі фізичної

реабілітації осіб із різноманітними

захворюваннями та порушеннями

серцево-судинної системи.



застосовувати у професійній діяльності знання

біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних

аспектів фізичної терапії та ерготерапії; реалізувати

індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії; 

здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або

компенсації рухових порушень та активності; 

здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або

компенсації функціональних та асоційованих з ними 

обмежень активності та участі в діяльності; проводити

інструктаж та навчання пацієнтів / клієнтів, членів їх

родин, колег і невеликих груп.

Очікувані

результати

навчання:



Інформаційний обсяг навчальної

дисципліни:

1. Захворювання серцево-судинної системи та 

застосування засобів фізичної реабілітації при 

різноманітних її порушеннях.

2. Особливості організації рухової активності при 

ішемічній хворобі серця (ІХС).

3. Фізична реабілітація при атеросклерозі.

4. Фізична реабілітація при недостатності

кровообігу.

5. Фізична реабілітація при інфаркті міокарда.

6. Фізична реабілітація при стенокардії.

7. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі.

8. Фізична реабілітація при гіпотонічній хворобі.

9. Фізична реабілітація при ревматизмі і хворобах 

серця.


