
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ 
  
  

Реабілітолог – фахівець, який посідає одне з провідних місць у 

відновлювальному етапі лікування. Він розробляє методику застосування 
фізичних вправ, добирає засоби (лікувальна фізична культура, масаж, 

механотерапія, кінезітерапія) і форми реабілітації, окреслює та виконує 
програму подальшого функціонального відновлення і психофізичної 
дієздатності хворої людини. 

У випадках інвалідності фахівець із фізичної реабілітації допомагає 
пацієнту індивідуально виробити нові рухи і компенсаторні навички, 

психологічно відновитися, адаптуватися до протезів та інших технічних 
пристроїв і апаратів, тренує пацієнта виконувати цілісні рухові акти, а також 
допомагає оволодіти новою професією і, таким чином, адаптує потерпілу 
людину до життя у змінених умовах існування. 

  

Випускники-реабілітологи отримують диплом державного зразка і 
можуть працювати: 

• у спеціалізованих дошкільних установах для дітей з інвалідністю та з 
вадами розвитку, спецшколах-інтернатах, загальноосвітніх дошкільних і 
шкільних навчальних закладах, освітніх програмах для дорослих; 

• у реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних 
центрах різної відомчої підпорядкованості; 

• у лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і 
санаторно-курортних закладах; 

• учителями корекційної гімнастики, валеології, викладачами фізичного 
виховання у закладах освіти; 

• керівниками відділу, служби, лабораторії, клініки, установи чи закладу, 
органу управління, діяльність яких пов’язана з реабілітацією; 

• консультантами комісії, консультації, служби, підприємства, програми чи 
проекту на постійній або тимчасовій основі; 

• працівниками, консультантами чи керівниками підприємства, закладу, 
організації тощо, діяльність яких пов’язана з наданням допомоги чи 
обслуговування людей з інвалідністю та інших осіб, що потребують 
реабілітації; 

• самостійними працівниками з надання реабілітаційних послуг та 
консультацій, 

• науковими співробітниками науково-дослідних, експериментальних, 
упроваджувальних лабораторій, установ, закладів у споріднених із 
реабілітацією галузях; 

• координаторами клінічної практики з фізичної реабілітації; 

• викладачами середніх спеціальних, професійних та вищих навчальних 
закладів. 



Упродовж періоду навчання здобувачі спеціальності вивчають 
дисципліни: 
 

Анатомія людини 

Біологія і основи генетики 

Біомеханіка 

Біохімія 

Вікова анатомія та фізіологія 

Гігієна 

Діагностика і моніторинг стану здоров'я 

Долікарська медична допомога у невідкладних станах 

Екологія та екологічна етика 

Загальна теорія здоров'я та основи медичних знань 

Загальна теорія спорту для всіх 

Курортологія 

Лікувальна фізична культура 

Масаж загальний та самомасаж 

Масаж лікувальний 

Медико-біологічний контроль у фізичній терапії 

Методи досліджень у фізичній терапії та ерготерапії 

Методика навчання основ здоров'я 

Нетрадиційні методи у фізичній терапії 

Оздоровчий та функціональний фітнес 

Організація діяльності лікувально-реабілітаційних закладів 

Основи догляду за хворими та інвалідами 

Основи здоров’я та здорового способу життя 

Основи менеджменту та маркетингу у фізичній терапії та ерготерапії 

Основи патології та спортивна фізіологія 

Основи психосоматики 

Основи раціонального та оздоровчого харчування 

Основи фізичної реабілітації в онкології 

Основи фізичної терапії та ерготерапії 

Охорона праці 

Професійна майстерність 

Профілактика і корекція «вигорання» фахівців-терапевтів 

Психологія здоров’я та здорового способу життя 

Психологія спілкування 

Соціальна терапія та реабілітація 

Спецкурс за професійним спрямуванням «Морфологія рухової активності» 



Теорія і методика адаптивної фізичної культури 

Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

Теорія і технолоії фізичної реабілітації 

Технічні засоби у фізичній терапії та ерготерапії 

Трудова реабілітація 

Фізична реабілітація 

Фізична терапія в акушерстві й гінекології 

Фізична терапія нарко- та алкозалежних 

Фізична терапія осіб з особливими потребами 

Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів 

Фізична терапія при захворюваннях нервової системи 

Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату 

Фізична терапія при хірургічних захворюваннях 

Фізична терапія у нейрохірургії 

Фізична терапія у педіатрії 

Фізичне виховання 

Фізіологія людини 

Фізіологія рухової активності 

Фізіологія та біомеханіка людини 

Фізіотерапія 

Фізіотерпевтична реабілітація 

Фітотерапія 

Функціональна діагностика 


