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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Мета навчального курсу: розкрити особливості фізичної терапії дітей та 

підлітків з захворюваннями та ураженнями різних систем організму.  

Завдання навчальної дисципліни:  

– ознайомити з основними захворюваннями дітей та підлітків; 

– навчити проводити реабілітаційне обстеження враховуючи проблеми 

дитини; 

– вивчити особливості складання програми фізичної терапії, правильного 

підбору та використання засобів. 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 характеристику найбільш поширених захворювань та уражень різних 

систем організму дітей та підлітків;  

 основи реабілітаційного обстеження при захворюваннях та ураженнях 

різних систем організму дітей та підлітків; 

 правила складання реабілітаційної програми та засоби реабілітаційного 

втручання;  

вміти: 

 будувати процес реабілітації спираючись на отримані знання;  

 робити обстеження тонусу м’язів, амплітуди рухів, порушень постави, 

плоскостопості,  функціональної мобільності, координації рухів, чутливості, 

рефлексів, свідомості, сприймання тощо; 

 складати реабілітаційну програму;  

 практично використовувати засоби реабілітації для відновлення порушених 

функцій. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти  повинні 

досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 

ІІ. Професійними компетентностями 

Дослідницько-аналітичні навички: 
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 Здатність аналізувати технології фундаментальних наукових принципів і 

знань із фізичної реабілітації. 

 Здатність здійснювати аналіз сучасного стану фізичної терапії, ерготерапії 

різних верств населення на національному та міжнародному рівнях. 

 Здатність коректно використовувати методи наукового дослідження. 

 Здатність аналізувати, відбирати та трактувати отриману інформацію. 

Розв’язання проблем: 

 здатність розв’язувати широке коло проблем та завдань шляхом 

розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, 

так і експериментальних методів, засвоєних з програм фізичної 

реабілітації. 

 

 демонстрація уміння організувати індивідуальну ефективну роботу та 

роботу групи для розв’язання поставлених  виробничих завдань із 

фізичної реабілітації. 

 здатність пояснювати потребу в заходах фізичної реабілітації, принципи 

їх використання і зв’язок з охороною здоров’я. 

 здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток 

людського організму, його рухові функції. 

 здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану 

пацієнта/клієнта відповідними засобами, а також документувати 

отриманий результат. 

    здатність провадити професійну діяльність відповідно до потреб здоров’я, 

культурних цінностей і традицій населення України. 

Системні знання та навички 

 Здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються 

корекції заходами фізичної терапії, ерготерапії. 

 Здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні аспекти, 

пов’язані з практикою фізичної терапії, ерготерапії. 

 Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної реабілітації. 
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   Здатність шукати шляхи постійного покращення якості реабілітаційних 

послуг. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. «Основи фізичної терапії при захворюваннях та пошкодженнях у 

дітей та підлітків» 

 

Тема 1. Анатомо-фізиологічна характеристика дитячого організму в різні 

вікові періоди. Особливості розвитку дитини в кожному з вікових періодів. 

Характеристика періоду новонародженості та грудного віку. Раннє дитинство та 

переддошкільний період. Дошкільний період. Молодший шкільний вік. Старший 

шкільний вік або підлітковий вік. Юнацький вік. 

Тема 2. Фізична терапія дітей з вродженими вадам розвитку та 

порушеннями ОРА. Вроджений вивих стегна. Характеристика захворювання,  

методи лікування та реабілітації. Вроджена м’язова кривошия. Характеристика 

захворювання методи лікування та реабілітації. Косолапість. Характеристика 

захворювання методи лікування та реабілітації. Порушення постави, сколіоз у 

дітей та підлітків, плоскостопість. Характеристика захворювань, засоби фізичної 

терапії. 

Тема 3. Фізична терапія дітей та підлітків з захворюваннями серцево-

судинної системи. Міокардит: характеристика захворювання, засоби фізичної 

терапії. Вади серця. Характеристика захворювання, засоби фізичної терапії. 

Функціональні порушеня в роботі серця у дітей та підлітків. Засоби 

фізіотерапевтичного втручання при функціональних порушеннях в роботі серця. 

Тема 4. Фізична терапія дітей та підлітків с захворюваннями дихальної 

системи. Бронхіт: характеристика захворювання, застосування засобів фізичної 

терапії. Фізична терапія при пневмонії в дітей та підлітків. 

Тема 5. Фізична терапія дітей та підлітків с захворюваннями та 

порушеннями нервової системи. Дитячий церебральний параліч (ДЦП). Етіологія, 

патогенез, клінічні ознаки, класифікація захворювання. Основи реабілітації. 

Міопатія: характеристика захворювання, застосування засобів фізичної терапії. 

 

Модуль 2. «Основи фізичної терапії дітей з порушеннями аналізаторів» 
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Тема 6. Психофізичні особливості дітей з порушенням слуху. 

Причини порушення слуху. Класифікація порушень слуху. Особливості 

розвитку дітей з порушеннями слуху (сприйняття, чутливість, руховий розвиток, 

увага, пам’ять, мислення та ін.).  

Тема 7. Психофізичні особливості дітей з порушенням зору. 

Причини порушення зору. Класифікація порушень зору. Види порушення 

рефракції. Особливості розвитку дітей з порушеннями зору.  

Тема 8. Особливості розвитку дітей з порушеннями мовлення. Клініко-

педагогічна класифікація порушень мовлення, види порушень, їх характеристика, 

причини виникнення. Психолого-педагогічна класифікація порушень мовлення.  

Тема 9. Основи корекційної роботи з дітьми, що мають порушення 

аналізаторів. Основи корекційної роботи з дітьми, що мають порушення слуху. 

Основи корекційної роботи з дітьми, що мають порушення зору. Основи 

корекційної роботи з дітьми, що мають порушення мовлення. Засоби фізичної 

реабілітації у відновленні порушень при дефектах аналізаторів. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьог

о 

у тому числі 

л пр ср інд 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. «Основи фізичної терапії при захворюваннях та пошкодженнях у 

дітей та підлітків»  

Тема 1. Анатомо-фізиологічна характеристика 

дитячого організму в різні вікові періоди. Особливості 

розвитку дитини в кожному з вікових періодів. 

Характеристика періоду новонародженості та 

14 2 2 10  
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грудного віку. Раннє дитинство та переддошкільний 

період. Дошкільний період. Молодший шкільний вік. 

Старший шкільний вік або підлітковий вік. Юнацький 

вік. 

Тема 2. Фізична терапія дітей з вродженими вадам 

розвитку та порушеннями ОРА. Вроджений вивих 

стегна. Характеристика захворювання,  методи 

лікування та реабілітації. Вроджена м’язова 

кривошия. Характеристика захворювання методи 

лікування та реабілітації. Косолапість. 

Характеристика захворювання методи лікування та 

реабілітації. Порушення постави, сколіоз у дітей та 

підлітків, плоскостопість. Характеристика 

захворювань, засоби фізичної терапії. 

19 2 2 15  

Тема 3. Фізична терапія дітей та підлітків з 

захворюваннями серцево-судинної системи. 

Міокардит: характеристика захворювання, засоби 

фізичної терапії. Вади серця. Характеристика 

захворювання, засоби фізичної терапії. Функціональні 

порушеня в роботі серця у дітей та підлітків. Засоби 

фізіотерапевтичного втручання при функціональних 

порушеннях в роботі серця. 

14 2 2 10  

Тема 4. Фізична терапія дітей та підлітків с 

захворюваннями дихальної системи. Бронхіт: 

характеристика захворювання, застосування засобів 

фізичної терапії. Фізична терапія при пневмонії в 

дітей та підлітків. 

9 2 2 5  

Тема 5. Фізична терапія дітей та підлітків с 

захворюваннями та порушеннями нервової системи. 

Дитячий церебральний параліч (ДЦП). Етіологія, 

9 2 2 5  
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патогенез, клінічні ознаки, класифікація 

захворювання. Основи реабілітації. Міопатія: 

характеристика захворювання, застосування засобів 

фізичної терапії. 

Разом за змістовим модулем 1 65 10 10 45  

Модуль 2. Практичне застосування технік, методів і методик фізичної 

реабілітації. 

Тема 6. Психофізичні особливості дітей з порушенням 

слуху.Причини порушення слуху. Класифікація 

порушень слуху. Особливості розвитку дітей з 

порушеннями слуху (сприйняття, чутливість, руховий 

розвиток, увага, пам’ять, мислення та ін.).  

14 2 2 10  

Тема 7. Психофізичні особливості дітей з порушенням 

зору. Причини порушення зору. Класифікація 

порушень зору. Види порушення рефракції. 

Особливості розвитку дітей з порушеннями зору.  

19 2 2 15  

Тема 8. Особливості розвитку дітей з порушеннями 

мовлення. Клініко-педагогічна класифікація порушень 

мовлення, види порушень, їх характеристика, причини 

виникнення. Психолого-педагогічна класифікація 

порушень мовлення.  

13 2 2 9  

Тема 9. Основи корекційної роботи з дітьми, що 

мають порушення аналізаторів. Основи корекційної 

роботи з дітьми, що мають порушення слуху. Основи 

корекційної роботи з дітьми, що мають порушення 

зору. Основи корекційної роботи з дітьми, що мають 

порушення мовлення. Засоби фізичної реабілітації у 

відновленні порушень при дефектах аналізаторів. 

19 2 2 15  

Разом за змістовим модулем 2 55 8 8 49  

РАЗОМ: 120 18 18 94  
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5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1 1 Анатомо-фізиологічна характеристика дитячого організму в 

різні вікові періоди. 

2 

2 2 Фізична терапія дітей з вродженими вадам розвитку та 

порушеннями ОРА. 

2 

3 3 Фізична терапія дітей та підлітків з захворюваннями серцево-

судинної системи. 

2 

4 4 Фізична терапія дітей та підлітків с захворюваннями 

дихальної системи. 

2 

5 5 Фізична терапія дітей та підлітків с захворюваннями та 

порушеннями нервової системи. 

2 

6 6 Психофізичні особливості дітей з порушенням слуху. 2 

7 7 Психофізичні особливості дітей з порушенням зору. 2 

8 8 Особливості розвитку дітей з порушеннями мовлення. 2 

9 9 Основи корекційної роботи з дітьми, що мають порушення 

аналізаторів. 

2 

  Усього 18 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1 2 3 4 

1 1 Особливості розвитку дитини в кожному з вікових періодів. 

Характеристика періоду новонародженості та грудного віку. 

2 
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Раннє дитинство та переддошкільний період. Дошкільний 

період. Молодший шкільний вік. Старший шкільний вік або 

підлітковий вік. Юнацький вік. 

2 2 Вроджений вивих стегна. Характеристика захворювання,  

методи лікування та реабілітації. Вроджена м’язова 

кривошия. Характеристика захворювання методи лікування 

та реабілітації. Косолапість. Характеристика захворювання 

методи лікування та реабілітації. Порушення постави, сколіоз 

у дітей та підлітків, плоскостопість. Характеристика 

захворювань, засоби фізичної терапії. 

2 

3 3 Міокардит: характеристика захворювання, засоби фізичної 

терапії. Вади серця. Характеристика захворювання, засоби 

фізичної терапії. Функціональні порушеня в роботі серця у 

дітей та підлітків. Засоби фізіотерапевтичного втручання при 

функціональних порушеннях в роботі серця. 

2 

4 4 Бронхіт: характеристика захворювання, застосування засобів 

фізичної терапії. Фізична терапія при пневмонії в дітей та 

підлітків. 

2 

5 5 Дитячий церебральний параліч (ДЦП). Етіологія, патогенез, 

клінічні ознаки, класифікація захворювання. Основи 

реабілітації. Міопатія: характеристика захворювання, 

застосування засобів фізичної терапії. 

2 

6 6 Причини порушення слуху. Класифікація порушень слуху. 

Особливості розвитку дітей з порушеннями слуху 

(сприйняття, чутливість, руховий розвиток, увага, пам’ять, 

мислення та ін.). 

2 

7 7 Причини порушення зору. Класифікація порушень зору. 

Види порушення рефракції. Особливості розвитку дітей з 

порушеннями зору. 

2 

8 8 Клініко-педагогічна класифікація порушень мовлення, види 2 
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порушень, їх характеристика, причини виникнення. 

Психолого-педагогічна класифікація порушень мовлення. 

9 9 Основи корекційної роботи з дітьми, що мають порушення 

слуху. Основи корекційної роботи з дітьми, що мають 

порушення зору. Основи корекційної роботи з дітьми, що 

мають порушення мовлення. Засоби фізичної реабілітації у 

відновленні порушень при дефектах аналізаторів. 

2 

  Усього 18 

 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1 2 3  

1 1 Анатомо-фізиологічна характеристика дитячого організму в 

різні вікові періоди.  

Завдання: пригадати вікову періодизацію. Розширити знання 

з особливостей розвитку дитини в кожному з вікових 

періодів. 

10 

2 2 Фізична терапія дітей з вродженими вадам розвитку та 

порушеннями ОРА. 

Завдання: зосередити увагу на застосуванні засобів фізичної 

терапії дітей вродженими вадам розвитку та порушеннями 

ОРА. 

10 

3 3 Фізична терапія дітей та підлітків з захворюваннями серцево-

судинної системи. 

Завдання: поглибити знання з фізіотерапевтичного 

втручання при функціональних порушеннях в роботі серця. 

10 
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4 4 Фізична терапія дітей та підлітків с захворюваннями 

дихальної системи.  

Завдання: самостійно розглянути фізичну терапію при 

хронічному бронхіті.  

10 

5 5 Фізична терапія дітей та підлітків с захворюваннями та 

порушеннями нервової системи. 

Завдання: підготувати матеріал з фізичної терапії 

неврологічних захворювань, які рідко зустрічаються.  

10 

6 6 Психофізичні особливості дітей з порушенням слуху. 

Завдання: засвоїти основні поняття теми, вміти відповісти 

на ключові запитання. 

    10 

7 7 Психофізичні особливості дітей з порушенням зору.  

Завдання: засвоїти основні поняття теми, вміти відповісти 

на ключові запитання. 

10 

8 8 Особливості розвитку дітей з порушеннями мовлення. 

Завдання: засвоїти основні поняття теми, вміти відповісти 

на ключові запитання. 

10 

9 9 Основи корекційної роботи з дітьми, що мають порушення 

аналізаторів. 

Завдання: засвоїти основні поняття теми, вміти відповісти 

на ключові запитання. 

14 

  Усього 94 

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, 

індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та 

професійної спрямованості контролю. Навчальні досягнення студентів із 
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дисципліни «Фізична терапія дітей та підлітків» оцінюються за модульно-

рейтинговою системою. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студента застосовуються такі 

методи: 

–Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда. 

–Методи письмового контролю: самостійна робота, модульне письмове 

тестування; звіт, реферат, презентації. 

–Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

Формами перевірки та контролю знань студентів є: 

1. Попередній контроль застосовується як передумова для успішного 

планування і керівництва навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний 

рівень знань студентів для планування  навчального матеріалу.  

2. Поточний контроль є органічною частиною всього педагогічного процесу 

і слугує засобом виявлення ступеня засвоєння навчального матеріалу.  

3. Проміжний контроль дозволяє перевірити ступінь засвоєння матеріалу 

після закінчення вивченого модулю. 

4. Підсумковий контроль застосовується після вивчення студентом усього 

обсягу вивченого матеріалу. До підсумкового контролю належить семестровий 

іспити. 

 Об’єктом оцінювання знань студентів у процесі занять та рейтингового 

оцінювання є: 

 систематичність, активність та змiстовнiсть роботи студента над 

вивченням програмного матеріалу на практичних заняттях протягом семестру; 

 рівень виконання модульних завдань; 

 виконання завдань для самостійного опрацювання. 

1. Рейтингове оцінювання курсу практичних занять та самостійної 

роботи: 

1.1. Підготовка фіксованого виступу –1-5 балів. 
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1.2. Участь в обговоренні питань плану практичних занять –1-5 балів. 

1.3. Підготовка і захист реферату – 1-20 балів. 

1.4. Самостійне опрацювання окремих питань – 1-5 балів. 

1.5. Тестування – 1-5 балів. 

1.6. Перевірка зошита (конспектів) – 1-5 балів. 

2. Форми модульного контролю: 

2.1. Глибоке розкриття всіх питань – 4-5 балів. 

2.2. Повна, коротка відповідь – 3-4 бали. 

2.3. Коротка відповідь з кількома помилками – 3 бали. 

2.4. Неповна відповідь – 1 бал.  

2.5. Неповна відповідь зі значною кількістю недоліків – 1 бал. 

2.6. Незадовільна відповідь – 0 балів. 

3. Додаткові бали: 

3.1. Доповнення на практичних заняттях – 1-2 бали. 

3.2. Участь у дискусії – 1-2 бали. 

3.3. Творчій підхід до вирішення завдань – 1-2 бали. 

4. Штрафні бали: 

4.1. За відсутність на лекціях – мінус 2 бали. 

4.2. За відсутність на практичних заняттях – мінус 2 бали. 

4.3. Неготовність до практичного заняття – мінус 5 балів. 

Пропущена з поважної причини робота може бути зданою протягом двох 

тижнів без зняття штрафних балів. Пропущена з неповажних причин робота 

також повинна бути відпрацьована, але вже зі зняттям 50 % штрафних балів. 

Кожний модуль включає бали за відвідування лекцій, практичних занять, поточну 

роботу студента на практичних заняттях, виконання самостійної роботи, 

написання модульної контрольної роботи. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням 

роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу модуля. 
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У таблиці представлено розподіл балів, що присвоюються студентам 

упродовж вивчення дисципліни «Фізична терапія дітей та підлітків». 

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

 

 

Критерії оцінювання ІНДЗ (реферату) 

 

№  

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість 

балів  

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети і 

завдань реферату. Володіння понятійно-категоріальним 

апаратом. 

3 

 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

екзамен Підсумкова 

оцінка 

Максимальна 

кількість балів 

 

35 

 

35 

30 

 

100 

 

пк мк пк мк  

 

30 5 30 5 

Кількість балів за 

змістовими модулями 

і модульний 

контроль,  в т.ч. за 

видами робіт 

  

 

 

- практичні заняття 20 20 

- виконання СРС 10 10 
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2. Оригінальність представлених матеріалів. 7 

3. Креативність викладу матеріалу (з використанням 

мультимедійних технологій). 

10 

Разом 20 балів 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
85 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 84 

(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 2 

(незадовільно) 
Не зараховано 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 
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Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання письмових 

завдань. Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії 

оцінювання залікових завдань доводяться до студентів на початку семестру.  

Для оцінювання відповідей студентів з навчальної дисципліни «Фізична 

терапія дітей та підлітків» використовуються наступні критерії. 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» 

(90–100 балів) 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 

навчальною програмою; за знання основної та додаткової 

літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 

використанні набутих знань та умінь. 

«добре» 

(75–89 балів) 

ставиться за повні, систематичні знання із дисципліни, успішне 

виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення 

знань; але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

«задовільно» 

(60–74 балів) 

ставиться за знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 

діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 

літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі 

суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 

спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовільно» 

(0–59 балів) 

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 

неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 

закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою 

відповідної дисципліни. 
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11. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

1. www.physrehab.org.ua/ 

Сайт для фахівців фізичної реабілітації. Історія спеціальності. Документи, що 

регулюють діяльність фізичних терапевтів, періодичні видання, оголошення, 

форум. 

2. http://www.dzherelocentre.org.ua/ 

Сайт, що висвітлює роботу навчально-реабілітаційного  центру Джерело (м. 

Львів). 
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