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№ Місяць Тема засідання 

1.  Вересень 

2021 р. 

Організаційно – методичні основи медичної реабілітації. 

Поняття, цілі, завдання, мультипрофесійна команда, місце та роль 

фізичного терапевта та реабілітолога у відновному процесі. 

Основні засоби фізичної реабілітації: кінезіотерапія, масаж, 

фізіотерапія. 

2.  Жовтень 

 

Фізична реабілітація в травматології та ортопедії. Особливості та 

акценти спрямованні на фізіологічне відновлення втраченої 

функції. Правила виконання масажу, постізометричної релаксації 

м’язів, тейпування. Робота з спортивною травмою. Практична 

демонстрація та відпрацювання навичок. 

3.  Листопад 

 

Фізична реабілітація при порушеннях постави, сколіозах та 

плоскостопості. Використання гімнастичних знарядь, фітнес 

інструментів та допоміжних засобів. Роль реабілітолога у 

комунікації з пацієнтом та родичами. Вибір ігрових комплексів, 

підбір рекомендацій з метою профілактики.  

4.  Грудень 

 

Фізична реабілітація при пошкодженні серцево-судинної 

системи. Поняття про етапність відновної терапії. Визначення 

толерантності до фізичного навантаження. Відпрацювання схем 

фізичної реабілітації при найбільш поширених проблемах: 

вегето-судинна дистонія, гіпертонічна хвороба. 

5.  Січень 

2022р. 

Фізична реабілітація при бронхо-легеневій патології. 

Індивідуальний підбір дренажних положень. Відмінності 

побудови реабілітаційних програм в залежності від патофізіології 

процесів органів дихання. Демонстрація та відпрацювання 

основних вправ лікувальної фізкультури. 

6.  Лютий 

 

Фізична реабілітація при захворюваннях та ураженні нервової 

системи. Особливості відновлення нервової системи. Особлива 

роль фізичного реабілітолога та ерготерапевта у відновному 

процесі. Важливість злагодженої роботи членів 

мультипрофесійної команди. Поняття про міжнародну систему 

функціонування та обмеження. Демонстрація та опрацювання 

оцінки тонусу м’язів за основними шкалами Ешварта, Тард’є. 

7.  Березень 

 

Фізична реабілітація у новонароджених, дітей та підлітків. 

Особливості роботи зі зростаючим організмом. Особливості 

проведення масажу та інших м’якотканинних технік. Практичне 

відпрацювання навичок. 

8.  Квітень 

 

Фізична реабілітація при пошкодженні органів травлення, 

ендокринної системи та органів сечовиділення. Відпрацювання 

основних прийомів масажу живота та пальпації внутрішніх 

органів. 

9.  Травень 

 

Оздоровчі гімнастики – сучасні тренди, напрямки. Спрямованість 

на продовження життя. Відмінність гімнастик за ознаками 

регіону проживання, історико-культурних традицій та доказової 

медицини. Відпрацювання принципів дозованого фізичного 



навантаження, дихання з затримкою видиху. Індивідуальний 

підбір оздоровчої системи. 

10.  Червень 

 

Фізична реабілітація тимчасових станів організму – вагітність та 

післяпологовий період. Фізична реабілітація людей похилого 

віку. Відпрацювання основних комплексів лікувальної 

гімнастики та масажу при цих станах. 

 

Засідання – кожний другий четвер місяця о 15.00, 4 корп, ВЛЗ. 

 

 


