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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Фізична реабілітація різних нозоло-
гічних груп” є складовою підготовки фахівців факультету “Уп-
равління фізичною культурою, спортом і туризмом”.

Мета вивчення дисципліни — ознайомитись із загальними
положеннями щодо принципів і методик реалізації лікувально-
відновлювальних технологій у пацієнтів із захворюваннями
різних нозологічних груп.

Виклад цієї дисципліни дещо відрізняється від базових прин-
ципів підготовки фахівців у галузі медицини, що зумовлюється
метою підготовки спеціалістів. Іншими словами, базовими є уяв-
лення про наявність в організмі людини міовісцеральних зв’язків,
тобто патологічні зміни внутрішніх органів спричинюються до
порушень індивідуальних рухових патернів. У свою чергу, нор-
малізація в системі рухової діяльності організму людини сприяє
нормалізації діяльності його внутрішніх органів. Незважаючи
на те, що фізична реабілітація передбачає різні методичні підхо-
ди, дедалі більше науково доказових фактів накопичується на
користь реабілітації, що базується на кінестетичних принципах.

Навчальна програма “Фізична реабілітація різних нозологіч-
них груп” складається з кількох взаємопов’язаних блоків.

У першому блоці розглядаються принципи класифікації но-
зологічних груп, міжнародна класифікація 10-го перегляду, за-
гальні принципи етіології, патогенезу, клінічні ознаки хвороб,
які формують нозологічні групи.

У другому блоці наводяться загальні питання дії лікувально-
відновлювальних технологій на організм хворої людини.

У третьому блоці висвітлюються окремі технології, що вияв-
ляють лікувально-відновлювальний ефект на організм хворих
різних нозологічних форм, а також питання впровадження та
контролю ефективності відновлювальних технологій у реабілі-
тології.

З наведеного випливає, що дисципліна “Фізична реабіліта-
ція різних нозологічних груп” є логічним продовженням основ
нозології як теоретичних засад кінестетичної діагностики та те-
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рапії, що повною мірою відповідає сучасним вимогам громадсь-
кої охорони здоров’я.

Основою формування знань, умінь і навичок щодо цієї дис-
ципліні є лекції, лабораторні та тренінгові заняття, а також са-
мостійна робота.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ФІЗИЧНА  РЕАБІЛІТАЦІЯ  РІЗНИХ
НОЗОЛОГІЧНИХ ГРУП”

№ 
пор. Назва теми 

  1 
  2 

 
  3 

 
  4 

 
  5 

 
  6 

 
  7 

 
  8 

 
  9 

 
10 

Міжнародна статистична класифікація (10-й перегляд) 
Патофізіологічні механізми дії рухових режимів на організм 
людини із захворюваннями різних нозологічних груп 
Особливості кінестетичної терапії при хворобах ендокринної 
системи та обміну речовин 
Особливості кінестетичної терапії при хворобах  
серцево-судинної системи 
Особливості кінестетичної терапії при хворобах  
бронхолегеневої системи 
Особливості кінестетичної терапії при хворобах системи  
травлення 
Особливості кінестетичної терапії при хворобах опорно-рухової 
системи 
Особливості кінестетичної терапії при хворобах центральної  
та периферичної нервової системи 
Особливості кінестетичної терапії при психосоматичних  
захворюваннях 
Структура та організаційні принципи кінестетичної терапії 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ФІЗИЧНА  РЕАБІЛІТАЦІЯ  РІЗНИХ
НОЗОЛОГІЧНИХ ГРУП”

Тема 1. Міжнародна статистична класифікація
(10-й перегляд)

Історія та значення Міжнародної статистичної класифікації
розвитку суспільної охорони здоров’я. Принципи формування
клініко-статистичних нозологічних груп. Основні принципи та
критерії ефективності реабілітації у громадській охороні здоро-
в’я (медична, соціальна, побутова, професійна).

Література [1; 3; 7; 16]

Тема 2. Патофізіологічні механізми дії рухових режимів
на організм людини із захворюваннями різних
нозологічних груп

Морфофункціональні зміни в організмі людини при різних
режимах рухової активності. Хвороби, зумовлені соціальною
гіподинамією. Зміни в організмі при надмірних фізичних на-
вантаженнях. Патофізіологічні механізми зміни нейрогумораль-
ної регуляції при різних режимах фізичних навантажень. Особ-
ливості змін рухової активності при захворюваннях внутрішніх
органів людини. Уявлення про формування патологічних “по-
рочних кіл” в організмі людини, зумовлених змінами рухової
активності.

Література [6; 8; 11; 13–15]

Тема 3. Особливості кінестетичної терапії при хворобах
ендокринної системи та обміну речовин

Етіологія і патогенез хвороб ендокринної системи та обміну
речовин. Медичні та соціальні аспекти цукрового діабету та
ожиріння. Клінічна класифікація захворювань ендокринних
органів та обміну речовин. Кінестетична терапія хворих на за-
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хворювання ендокринних органів та обміну речовин. Показан-
ня, протипоказання та обмеження щодо кінестетичної терапії
хворих цієї нозологічної групи.

Література [8; 15; 22]

Тема 4. Особливості кінестетичної терапії при хворобах
серцево-судинної системи

Етіологія та патогенез хвороб серцево-судинної системи. Ме-
дичні та соціальні аспекти атеросклерозу, інфаркту міокарда та
серцевої недостатності. Клінічна класифікація захворювань серце-
во-судинної системи. Кінестетична терапія хворих на захворюван-
ня органів серцево-судинної системи. Показання, протипоказання
та обмеження щодо кінестетичної терапії хворих цієї нозологічної
групи. Основні критерії індивідуалізації кінестетичної терапії.

Література [12; 20; 22]

Тема 5. Особливості кінестетичної терапії при хворобах
бронхолегеневої системи

Етіологія та патогенез хвороб бронхолегеневої системи. Ме-
дичні та соціальні аспекти бронхіальної астми, бронхітів, леге-
невої недостатності. Екологічні проблеми пульмонології. Клінічна
класифікація захворювань бронхолегеневої системи. Кінестетична
терапія хворих на захворювання органів бронхолегеневої систе-
ми. Традиційні та нетрадиційні системи оздоровчо-відновлюваль-
ного дихання. Показання, протипоказання та обмеження щодо
кінестетичної терапії хворих цієї нозологічної групи. Основні
критерії індивідуалізації кінестетичної терапії.

Література [9; 10; 21; 22]

Тема 6. Особливості кінестетичної терапії при хворобах
системи травлення

Етіологія та патогенез хвороб органів травлення. Медичні та
соціальні аспекти захворювань органів травлення. Клінічна кла-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


7

сифікація захворювань органів травлення. Сучасні уявлення про
дисбактеріоз та ендотоксикоз. Зв’язок функції органів травлен-
ня з руховою активністю людини. Кінестетична терапія хворих
на захворювання органів травлення. Показання, протипоказан-
ня та обмеження щодо кінестетичної терапії хворих цієї нозоло-
гічної групи. Основні критерії щодо індивідуалізації кінесте-
тичної терапії.

Література [8; 19; 22]

Тема 7. Особливості кінестетичної терапії при хворобах
опорно-рухової системи

Етіологія та патогенез хвороб опорно-рухової системи. Ме-
дичні та соціальні аспекти синдрому “втрати кісткової тканини”
та захворювань суглобів. Клінічна класифікація захворювань
опорно-рухової системи. Кінестетична терапія хворих на захво-
рювання опорно-рухової системи. Показання, протипоказання
та обмеження щодо кінестетичної терапії хворих цієї нозологіч-
ної групи. Основні критерії індивідуалізації кінестетичної те-
рапії.

Література [6; 15; 22]

Тема 8. Особливості кінестетичної терапії при хворобах
центральної та периферичної нервової системи

Етіологія та патогенез хвороб центральної та периферичної
нервової системи. Медичні та соціальні аспекти порушень рухо-
вої активності та психоемоційної сфери осіб із захворюваннями
нервової системи. Клінічна класифікація захворювань нервової
системи. Кінестетична терапія хворих на захворювання нерво-
вої системи. Показання, протипоказання та обмеження щодо
кінестетичної терапії хворих цієї нозологічної групи. Основні
критерії індивідуалізації кінестетичної терапії.

Література [14; 15; 22]

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


8

Тема 9. Особливості кінестетичної терапії
при психосоматичних захворюваннях

Етіологія та патогенез психосоматичних захворювань. Ме-
дичні та соціальні аспекти хворих з порушеннями психоемоцій-
ної сфери. Клінічна класифікація порушень психосоціальної
сфери людини. Кінестетична терапія осіб з порушеннями пси-
хосоціальної сфери. Показання, протипоказання та обмеження
щодо кінестетичної терапії хворих цієї нозологічної групи. Ос-
новні критерії індивідуалізації кінестетичної терапії.

Література [22]

Тема 10. Структура та організаційні принципи кінестетичної
терапії

Основні принципи кінестетичної терапії як складової систе-
ми громадської охорони здоров’я. Структурна організація по-
дання кінестетичної допомоги хворим різних нозологічних груп.
Система забезпечення якості кінестетичної терапії. Критерії оцін-
ки ефективності лікувально-відновлювальної терапії (медичні,
соціальні та ін.).

Література [7; 16; 18; 22]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Історія та значення Міжнародної статистичної класифі-
кації щодо розвитку суспільної охорони здоров’я.

2. Принципи формування клініко-статистичних нозологічних
груп.

3. Основні принципи та критерії ефективності реабілітації у
громадській охороні здоров’я (медична, соціальна, побу-
това, професійна).

4. Морфофункціональні зміни в організмі людини при різних
режимах рухової активності.

5. Хвороби, зумовлені соціальною гіподинамією.
6. “Хвороби цивілізації”.
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7. Зміни в організмі при надмірних фізичних навантажен-
нях.

8. Синдром “поліорганної недостатності” та механізми його
виникнення.

9. Патофізіологічні механізми зміни нейрогуморальної ре-
гуляції при різних режимах фізичних навантажень.

10. Особливості змін рухової активності при захворюваннях
внутрішніх органів людини.

11. Уявлення про формування патологічних “порочних кіл” в
організмі людини, зумовлених змінами рухової активності.

12. Етіологія і патогенез хвороб ендокринної системи та об-
міну речовин. Медичні та соціальні аспекти цукрового
діабету та ожиріння.

13. Клінічна класифікація захворювань ендокринних органів
та обміну речовин.

14. Кінестетична терапія хворих на захворювання ендокрин-
них органів та обміну речовин.

15. Показання, протипоказання та обмеження щодо кінесте-
тичної терапії хворих на захворювання ендокринної сис-
теми та обміну речовин.

16. Етіологія та патогенез хвороб серцево-судинної системи.
17. Медичні та соціальні аспекти атеросклерозу, інфаркту міо-

карда та серцевої недостатності.
18. Клінічна класифікація захворювань серцево-судинної си-

стеми.
19. Кінестетична терапія хворих на захворювання органів сер-

цево-судинної системи.
20. Показання, протипоказання та обмеження щодо кінесте-

тичної терапії хворих на захворювання органів серцево-
судинної системи.

21. Основні критерії індивідуалізації кінестетичної терапії хво-
рих на захворювання органів серцево-судинної системи.

22. Етіологія та патогенез хвороб бронхолегеневої системи.
23. Медичні та соціальні аспекти бронхіальної астми, брон-

хітів, легеневої недостатності.
24. Екологічні проблеми пульмонології.
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25. Клінічна класифікація захворювань бронхолегеневої сис-
теми.

26. Кінестетична терапія хворих на захворювання  органів
бронхолегеневої системи.

27. Традиційні та нетрадиційні системи оздоровчо-відновлю-
вального дихання.

28. Показання, протипоказання та обмеження щодо кінесте-
тичної терапії хворих на захворювання бронхолегеневої
системи.

29. Основні критерії індивідуалізації кінестетичної терапії на
захворювання бронхолегеневої системи.

30. Етіологія та патогенез хвороб органів травлення.
31. Медичні та соціальні аспекти захворювань органів трав-

лення.
32. Клінічна класифікація захворювань органів травлення.
33. Сучасні уявлення про дисбактеріоз та ендотоксикоз.
34. Методики оцінки ендотоксикозу.
35. Морфофункціональні зміни в організмі людини у стані

ендотоксикозу.
36. Зв’язок функції органів травлення з руховою активністю

людини.
37. Кінестетична терапія хворих на захворювання органів трав-

лення.
38. Показання, протипоказання та обмеження щодо кінесте-

тичної терапії хворих на захворювання системи травлен-
ня.

39. Основні критерії індивідуалізації кінестетичної терапії
хворих на захворювання системи травлення.

40. Етіологія та патогенез хвороб опорно-рухової системи.
41. Медичні та соціальні аспекти синдрому “втрати кісткової

тканини” та захворювань суглобів.
42. Клінічна класифікація захворювань опорно-рухової сис-

теми.
43. Кінестетична терапія хворих на захворювання опорно-ру-

хової системи. Показання, протипоказання та обмеження
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щодо кінестетичної терапії хворих цієї нозологічної гру-
пи.

44. Основні критерії індивідуалізації кінестетичної терапії хво-
рих на захворювання опорно-рухової системи.

45. Етіологія та патогенез хвороб центральної та периферич-
ної нервової системи.

46. Медичні та соціальні аспекти порушень рухової актив-
ності та психоемоційної сфери осіб із захворюваннями
нервової системи.

47. Клінічна класифікація захворювань нервової системи.
48. Кінестетична терапія хворих на захворювання нервової

системи.
49. Показання, протипоказання та обмеження щодо кінесте-

тичної терапії хворих на захворювання нервової системи.
50. Основні критерії індивідуалізації кінестетичної терапії

хворих на захворювання нервової системи.
51. Етіологія та патогенез психосоматичних захворювань.
52. Медичні та соціальні аспекти хворих з порушеннями пси-

хоемоційної сфери.
53. Клінічна класифікація порушень психосоціальної сфери

людини.
54. Кінестетична терапія осіб з порушеннями психосоціаль-

ної сфери.
55. Показання, протипоказання та обмеження щодо кінесте-

тичної терапії хворих з порушеннями психоемоційної
сфери.

56. Основні критерії індивідуалізації кінестетичної терапії хво-
рих з порушеннями психоемоційної сфери.

57. Основні принципи кінестетичної терапії як складової си-
стеми суспільної охорони здоров’я.

58. Структурна організація подання кінестетичної допомоги
хворим різних нозологічних груп.

59. Система забезпечення якості кінестетичної терапії.
60. Критерії оцінки ефективності лікувально-відновлюваль-

ної терапії (медичні, соціальні та ін.).
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