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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Основи реабілітації” є базовою дис-
ципліною для студентів спеціальності “Фізична реабілітація”
освітньо-кваліфікаційних рівней “бакалавр”, “спеціаліст”.

Мета дисципліни — ознайомити студентів з теоретичними
питаннями і практичними досягненнями у сфері реабілітації лю-
дини.

Сучасна реабілітологія базується на фундаментальних по-
няттях і медико-біологічному обґрунтуванні механізмів впливу
різноманітних факторів на системи забезпечення гомеостазу
організму, їх пристосування до нових умов існування, чи мор-
фолого-функціональних змін організму після травм і перенесе-
них хвороб.

Сучасна реабілітологія має багато напрямків (медична, пси-
хологічна, фізична та ін.), що мають свою теоретично-концеп-
туальну базу й методологію. Опанування дисципліни дасть змо-
гу фахівцеві розробити індивідуалізовану реабілітаційну про-
граму, організувати реалізацію й об’єктивізувати її ефективність.

Основою формування знань, умінь і навичок у навчальній
дисципліні “Основи реабілітації” є лекції, лабораторні заняття,
а також самостійна робота. Під час навчання студенти користу-
ються комплектом методичних матеріалів і рекомендованою літе-
ратурою.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ОСНОВИ  РЕАБІЛІТАЦІЇ”

№  
пор. Назва теми 

  1 Визначення фундаментальних понять реабілітації 
  2 Система реабілітації 
  3 Медична реабілітація 
  4 Фізична реабілітація 
  5 Психологічна реабілітація 
  6 Професійні аспекти реабілітації 
  7 Організаційні аспекти реабілітації 
  8 Етапи реабілітації 
  9 Основні принципи реабілітації 
10 Засоби реабілітації 
11 Деякі аспекти реабілітації інвалідів 
12 Особливості реабілітації спортсменів 
13 Вікові і статеві особливості реабілітації 
14 Система організації реабілітаційних заходів. Роль менеджера  

в організації ефективної реабілітації 

 
ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ОСНОВИ  РЕАБІЛІТАЦІЇ”

Тема 1. Визначення фундаментальних понять реабілітації

Історичні аспекти формування принципів здорового способу
життя та реабілітації людини.

Медико-біологічні аспекти реабілітації. Уявлення про організм
людини як саморегулюючу й самоорганізуючу біологічну систе-
му. Послідовність розвитку реакції організму людини на вплив
зовнішніх або внутрішніх факторів (патохімічна, патофізіоло-
гічна, патоморфологічна).

Адаптивно-пристосувальний процес, його роль у збереженні біо-
логічного виду. Короткострокова й довгострокова адаптація. Адап-
таційний потенціал і резерв. Адаптація людини до проживання в
антропогенно змінених умовах. Сучасні напрями поліпшення якості
життя людини в екологічно несприятливих умовах.
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Компенсаторно-пристосувальний процес, його біологічна
сутність. Типи компенсаторно-пристосувальних реакцій органі-
зму людини. Компенсаторні можливості організму (повна, част-
кова компенсація й декомпенсація).

Спільне і відмінне механізмів адаптації й компенсації орга-
нізму людини. Вікова, статева, індивідуальна здатність організ-
му людини пристосовуватися до екологічно змінених умов про-
живання, а також після перенесених хвороб, оперативних втру-
чань, травм тощо.

Роль реабілітації у суспільстві (соціальне, економічне зна-
чення). Складові впливу на здоров’я нації.

Література [1–4; 6; 7; 11; 13; 19; 20; 22]

Тема 2. Система реабілітації

Реабілітація, її мета й завдання.
Складові й структура реабілітаційного процесу.
Основи реабілітації (біологічні, психічні, морально-етичні,

науково-медичні, соціально-економічні).
Реабілітаційні заходи (медичні, психологічні, фізичні, педа-

гогічні, соціальні, трудові, технічні, правові).

Література [6; 12; 22]

Тема 3. Медична реабілітація

Основні напрямки медичної реабілітації.
Принцип “ранньої” реабілітації у лікувально-діагностичному

процесі. Методи запобігання ускладненням і побічній дії ліку-
вальних факторів на організм людини.

Засоби, що призначені для відновлення механізмів гомеоста-
зу організму людини (компенсаторно-пристосувальні й адапта-
ційно-пристосувальні).

Методи оцінювання та прогнозування адаптаційного потенціалу
організму людини (можливості відновлення втраченої функції).

Комплексність реабілітаційного процесу в клінічній медицині.
Значення та можливості реабілітації з використанням методів

кінезіотерапії у клінічній медицині.
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Сучасні напрямки розвитку кінезіотерапії.
Медичне, соціальне значення медичної реабілітації.

Література [6; 7; 9; 12]

Тема 4. Фізична реабілітація

Основні напрямки і складові фізичної реабілітації. Особли-
вості дії фізичних факторів на організм людини. Сумісність дії
засобів медичної і фізичної реабілітації. Ефективність потенцію-
вання реабілітації з використанням засобів фізичної реабілітації.

Адекватність вибору щодо призначення фізичної реабілітації.
Методологія застосування фізичних навантажень.

Література [15; 16; 18; 21; 22]

Тема 5. Психологічна реабілітація

Мета психологічної реабілітації.
Особливості психічного стану здорової людини, хворого, інва-

ліда, спортсмена.
Психотерапія й психопрофілактика (методи, засоби).
Основні психологічні фактори, що зумовлюють психологічний

стан хворого (інваліда) у різний термін від початку захворювання.
Основні методи психологічної реабілітації.
Роль трудової діяльності для збереження і зміцнення психі-

ки людини.
Значення “психологічного комфорту” у суспільстві.

Література [22]

Тема 6. Професійні аспекти реабілітації

Визначення експертів ВООЗ з питань відновлення праце-
здатності.

Організаційні аспекти професійної реабілітації.
Етапи професійної реабілітації.
Основні принципи професійної реабілітації.
Деякі аспекти реабілітації інвалідів.
Засоби реабілітації інвалідів.
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Особливості реабілітації спортсменів.
Вікові і статеві особливості реабілітації.
Система організації реабілітаційних заходів.
Роль менеджера в організації ефективної реабілітації.

Література [9; 12]

Тема 7. Організаційні аспекти реабілітації

Педагогічні заходи.
Технічні заходи (технічна реабілітація).
Правові заходи.
Соціальні аспекти реабілітації.
Економічні аспекти реабілітації.

Література [6; 18]

Тема 8. Етапи реабілітації

Класифікація фаз реабілітації (за визначенням експертів ВООЗ).
Обсяг і завдання кожної фази реабілітації.
Оцінювання ефективності кожного етапу реабілітації.
Первинна, вторинна і третинна реабілітації. Взаємозв’язок

між окремими фазами реабілітаційного процесу.
Послідовність етапів реабілітаційного процесу (адаптаційно-

пристосувальний і компенсаторно-пристосувальний варіанти).
Вимоги до планування кожного етапу.

Література [6; 22]

Тема 9. Основні принципи реабілітації

Індивідуальність людини й характеру патологічного процесу.
Ранній початок реабілітаційних заходів залежно від ступеня по-
рушення гомеостатичних механізмів організму. Комплексність
реабілітаційного процесу. Дотримання санітарно-гігієнічних ре-
комендацій.

Література [6; 16; 18; 22]
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Тема 10. Засоби реабілітації
Класифікація засобів, що використовуються в реабілітацій-

них технологіях.
Технічні засоби.
Лікувальні засоби (традиційні й альтернативні).
Засоби раціонального харчування.
Засоби комунікативних і інформаційних технологій.
Засоби психодіагностики й психотерапії.
Засоби реабілітації з використанням методик фізичної культури.

Література [6; 16; 18; 22]

Тема 11. Деякі аспекти реабілітації інвалідів
Визначення поняття “реабілітація інвалідів”. Психологічний

стан інвалідів. Методи коригування. Правовий статус інвалідів.
Рухова активність інвалідів. Проблеми гіподинамії і гипокі-

незії. Реабілітація інвалідів із використанням засобів фізичної
культури. Принцип партнерства (участь інваліда і членів його
родини в лікувально-відновлюваному процесі).

Особливості реабілітації осіб з уродженими вадами. Органі-
зація роботи з інвалідами.

Література [18]

Тема 12. Особливості реабілітації спортсменів
Роль адаптивно-пристосувальних і компенсаторно-пристосу-

вальних складових у системах реабілітації спортсменів.
Принципи ранньої й супровідної реабілітації спортсменів.
Структура й етапи тренування спортсменів (адаптація орга-

нізму до надмірних фізичних навантажень, підтримка адаптив-
ного потенціалу, реадаптація організму після завершення
спортивної кар’єри).

Особливості організації медико-біологічного супроводу тре-
нувально-змагального процесу. Запобігання стану “перетрено-
ваності” спортсменів.

Організація відновлення спортивної результативності спорт-
сменів після травм або хвороб (компенсаторно-пристосувальна
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програма). Значення об’єктивної оцінки стану організму спорт-
сменів після одержання травм або захворювань (медична екс-
пертиза і прогнозування). Система індивідуалізації.

Організація комплексної реадаптації організму спортсменів
після завершення тренування.

Взаємозв’язок тренера і реабілітолога у плануванні і реалі-
зації комплексного медико-біологічного забезпечення тренуваль-
но-змагального процесу. Вимоги до фахівців.

Критерії якості організації реабілітаційних заходів у спортивній
команді.

Література [7; 14–16; 18; 21]

Тема 13. Вікові і статеві особливості реабілітації
Вікові, статеві, етнічні та інші особливості структурно-мета-

болічної організації організму людини.
Особливості організації реабілітаційних заходів залежно від

вихідного стану організму людини.
Критерії вибору варіанта реабілітації (адаптивно-пристосу-

вальний або компенсаторно-пристосувальний).
Література [10; 18]

Тема 14. Система організації реабілітаційних заходів. Роль
менеджера в організації ефективної реабілітації

Загальні вимоги до організації реабілітаційних заходів. Кри-
терії ефективності реабілітації. Правові засади реабілітації.

Література [4; 22]

 ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Визначення поняття “реабілітація”.
2. Система реабілітації (за визначенням експертів ВООЗ).
3. Роль реабілітації у суспільстві (соціальне, економічне зна-

чення).
4. Складові впливу на “здоров’я нації”.
5. Мета й завдання реабілітації.
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6. Основи реабілітації (біологічні, психічні, морально-етичні,
науково-медичні, соціально-економічні).

7. Реабілітаційні заходи (медичні, психологічні, фізичні, пе-
дагогічні, соціальні, трудові, технічні, правові).

8. Медико-біологічні аспекти реабілітації.
9. Адаптивно-пристосувальний процес, його роль у збере-

женні біологічного виду.
10. Адаптивний потенціал організму людини.
11. Індивідуальні особливості особи, яка включається в реабі-

літаційну програму.
12. Компенсаторно-пристосувальний процес, його біологічна

сутність.
13. Співвідношення між компенсаторно-пристосувальним і

адаптаційно-пристосувальним процесами.
14. Основні напрямки медичної реабілітації.
15. Принцип ранньої реабілітації у лікувально-діагностично-

му процесі.
16. Методи запобігання ускладненням і побічній дії лікуваль-

них факторів на організм людини в системі ранньої реабі-
літації.

17. Медичні реабілітаційні програми для осіб, які мають ком-
пенсацію втраченої функції.

18. Медичні реабілітаційні програми для осіб, які мають част-
кову компенсацію втраченої функції (субкомпенсація).

19. Медичні реабілітаційні програми для осіб, які мають де-
компенсацію функцій організму.

20. Медичне, соціальне значення медичної реабілітації.
21. Основні напрямки і складові фізичної реабілітації (кіне-

зіотерапія).
22. Особливості дії фізичних факторів на організм людини.
23. Уявлення про “гіподинамію”, “нормодинамію” та “гіпер-

динамію”.
24. Способи дозування фізичних навантажень.
25. Особливості реабілітаційних програм для осіб з ушкод-

женнями та захворюваннями кісткової системи.
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26. Особливості реабілітаційних програм для осіб з ушкод-
женнями та захворюваннями хрящів.

27. Особливості реабілітаційних програм для осіб з ушкод-
женнями та захворюваннями системи скелетних м’язів.

28. Особливості реабілітаційних програм для осіб із локаль-
ними та системними захворюваннями суглобів.

29. Особливості реабілітаційних програм для осіб із синдро-
мом “втрати кісткової тканини”.

30. Особливості реабілітаційних програм для осіб із синдро-
мом “хронічного болю”.

31. Сумісність дії засобів медичної й фізичної реабілітації.
32. Харчування та його значення в системі кінезіотерапії.
33. Сучасні харчові добавки та їх вплив на ефективність кіне-

зіотерапії.
34. Особливості ведення хворих із синдромом “жорстких

м’язів” (зниження тиксотропних властивостей).
35. Адекватність добору пацієнтів при призначенні фізичної

реабілітації.
36. Протипоказання та можливі ускладнення кінезіотерапії.
37. Мета психологічної реабілітації.
38. Особливості особи здорової людини, хворого, інваліда,

спортсмена.
39. Вплив психічного стану людини на прояви захворювань

її внутрішніх органів.
40. Вплив захворювань внутрішніх органів на психічний стан

людини.
41. Психотерапія й психопрофілактика (методи, засоби).
42. Основні психологічні фактори, що визначають психоло-

гічний стан хворого (інваліда) у різний термін від почат-
ку захворювання.

43. Рухова активність інвалідів. Проблеми гіподинамії і ги-
покінезії.

44. Індивідуальні засоби протезування та пересування інвалідів.
45. Соціальна адаптація інвалідів.
46. Побутова адаптація інвалідів. Правовий статус інвалідів.
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47. Реабілітація інвалідів із використанням засобів фізичної
культури.

48. Принцип партнерства (участь інваліда і членів його роди-
ни в лікувально-відновлювальному процесі).

49. Особливості реабілітації осіб з уродженими вадами.
50. Організація роботи з інвалідами.
51. Основні методи психологічної реабілітації інвалідів.
52. Значення “психологічного комфорту” у суспільстві.
53. Визначення експертів ВООЗ з питань відновлення пра-

цездатності.
54. Система організації реабілітаційних заходів. Роль менед-

жера в організації ефективної реабілітації.
55. Класифікація фаз реабілітації (за визначенням експертів

ВООЗ).
56. Оцінювання ефективності кожного етапу реабілітації.
57. Послідовність етапів реабілітаційного процесу (адапта-

ційно-пристосувальний і компенсаторно-пристосувальний).
Вимоги до планування кожного етапу.

58. Основні принципи реабілітації.
59. Класифікація засобів, що використаються в реабілітацій-

них технологіях.
60. Засоби реабілітації з використанням методик фізичної

культури.
61. Роль адаптивно-пристосувальних і компенсаторно-присто-

сувальних складових у системах реабілітації спортсменів.
62. Принципи ранньої й супровідної реабілітації спортсменів.
63. Структура й етапи тренування спортсменів (адаптація

організму до надмірних фізичних навантажень, підтрим-
ка адаптивного потенціалу, реадаптація організму після
завершення спортивної кар’єри).

64. Особливості організації медико-біологічного супроводу тре-
нувально-змагального процесу.

65. Система запобігання стану “перетренованості” спортсменів.
66. Організація відновлення спортивної результативності після

травм або хвороб спортсменів (компенсаторно-пристосу-
вальна програма).
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67. Значення об’єктивної оцінки стану організму спортсменів
після одержання травм або захворювань (медична ек-
спертиза і прогнозування).

68. Система індивідуалізації реабілітації спортсменів.
69. Організація комплексної реадаптації організму спортсменів

після завершення тренування.
70. Взаємозв’язок тренера і реабілітолога у плануванні і реа-

лізації комплексного медико-біологічного забезпечення тре-
нувально-змагального процесу.

71. Вимоги до фахівців із фізичної реабілітації спортсменів.
72. Критерії якості організації реабілітаційних заходів у

спортивній команді.
73. Вікові, статеві, етнічні й інші особливості структурно-ме-

таболічної організації організму людини.
74. Особливості організації реабілітаційних заходів залежно

від вихідного стану організму людини.
75. Особливості реабілітації дітей різних вікових груп.
76. Особливості реабілітації жінок різних вікових груп.
77. Особливості реабілітації літніх людей.
78. Особливості реабілітації осіб з емоційною нестійкістю.
79. Особливості реабілітації осіб із захворюваннями серцево-

судинної системи.
80. Особливості реабілітації осіб із захворюваннями бронхо-

легеневої системи.
81. Особливості реабілітації осіб із захворюваннями шлунко-

во-кишкової системи.
82. Особливості реабілітації осіб із захворюваннями ендо-

кринної системи та обміну речовин.
83. Особливості реабілітації осіб з ожирінням.
84. Особливості реабілітаційної роботи з інфікованими на СНІД.
85. Критерії вибору варіанта реабілітації (адаптивно-присто-

сувальний або компенсаторно-пристосувальний).
86. Відносні протипоказання для окремих видів реабілітації.
87. Загальні вимоги до організації реабілітаційних заходів.
88. Критерії ефективності реабілітації.
89. Особливості реабілітаційних заходів у хоспісах.
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