ПРО УНІВЕРСИТЕТ
• диплом визнається в країнах Європи та Америки;
• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,
наймолодший середній вік викладачів;
• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;
• потужна міжнародна співпраця;
• найвищий статус – національного університету;
• державна форма власності та наявність
державного замовлення;
• відсутність корупції.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Петра Могили

Фахівці з фізичної
реабілітації можуть працювати:
џ

џ
џ
џ
џ

у спеціалізованих дошкільних установах для дітей-інвалідів та дітей із вадами
розвитку, спецшколах-інтернатах та 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 санаторнокурортних закладах;
вчителями корекційної гімнастики, валеології, викладачами фізичного виховання
в закладах освіти;
керівниками відділу, служби, лабораторії, клініки, установи чи закладу, органу
управління, діяльність яких пов'язана з реабілітацією.

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:
Відповідно до Умов прийому у рік вступу
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+38 (0512) 76-55-95 * chdu.sport@gmail.com
www.chmnu.edu.ua/category/fakulteti/fakultet-ﬁzichnogo-vihovannya-ta-sportu
Fb: @sportchnu
Вул. 68 Десантників 10, м. Миколаїв, 54003
4 корпус, кімн. 4-112
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Галузь знань:
22 «Охорона здоров’я»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:
227 «Фізична терапія, ерготерапія»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

«Фізична терапія, ерготерапія»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227
«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
На кафедрі проводяться
семінари-практикуми з різних
напрямків фізичної реабілітації,
таких як:
џ основи кінезітерапії;
џ кінезіотейпування;
џ фізична реабілітація при
пошкодженнях колінного суглобу;
џ класичний масаж;
џ реабілітаційний масаж.

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ БАЗИ
Набуті професійні навички
закріплюються під час проходження
ознайомлювальної, навчальної
та виробничої практики з фаху
на таких базах:
џ Реабілітаційний центр «Яблоко»;
џ Центр прогресивної медицини
та реабілітації «Rea+med»;
џ Регіональний центр з фізичної
культури і спорту інвалідів «Інваспорт»;
џ Санаторій «Інгул»;
џ Спеціалізована ЗОШ № 4, 7, а також:
џ більше 10 міських фітнес-центрів;
џ міські лікарні № 1,3,4;
џ ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ;
џ центри олімпійської підготовки;
џ загальноосвітні школи, дитячі садки.

КОРИСТЬ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
Навчальний процес здійснюється
з урахуванням дидактичних
можливостей сучасних інформаційнокомунікаційних технологій. Орієнтується
на формування освіченої, гармонійнорозвиненої особистості, здатної
до самоосвіти, постійного оновлення
знань, професійної мобільності, швидкої
адаптації до змін у соціально-культурній
сфері, систем управління та організації
праці в умовах ринкової економіки.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Університет має понад 70 іноземних
університетів-партнерів, що надає
можливість проходити практику.
ЗАСТОСУВАННЯ
РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
Реабілітаційні заходи застосовуються
у спеціалізованих реабілітаційних
центрах, під контролем і наглядом
лікарів відповідних спеціальностей.
У такі центри хворих переводять
зі стаціонарного лікування для
завершення лікування та досягнення
реабілітації у межах наявного
захворювання.

Фізична терапія, ерготерапія покращує якість лікування, прискорює процес
відновлення функцій органів та систем, повертає працездатність, допомагає
хворому розвинути навички самообслуговування, у випадках інвалідності
пристосуватися до максимально активного життя у нових умовах, що відбулися
внаслідок хвороби чи травми, а також до більш повної інтеграції в усі сфери його
діяльності.
Комплекс реабілітаційних заходів, у тому чи іншому вигляді, починають
проводити з першого дня перебування хворого у лікарні. Проводяться вони
за індивідуальними програмами, протягом лікування у стаціонарі,
і продовжуються після виписки: в реабілітаційному центрі, спеціалізованому
санаторії, поліклініці тощо.

НАВЧАННЯ
Навчальним планом для повного опанування студентами кваліфікації фахівця
з фізичної реабілітації передбачено широкий спектр як гуманітарних,
природничих, так і спеціальних дисциплін, а саме вивчення:
• анатомії, фізіології людини;
• основ фізичної реабілітації;
• масаж, нетрадиційні методи масажу;
• теорія та технології оздоровлювально-рекреаційної рухової активності;
• біохімія, гігієна, загальна теорія здоров'я;
• кінезітерапія;
• оздоровлювальне плавання та гідрокінезотерапія;
• спортивна медицина, психологія здоров'я, психологія спорту;
• основи оздоровлювального харчування, сучасні СПА-технології;
• організація діяльності реабілітаційних закладів.
Студенти опановують теорію та методику реабілітаційних технологій людей
з різними захворюваннями:
• фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів;
• фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи;
• фізична реабілітація при пошкодженнях та травмах
опорно-рухового апарату;
• фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях, тощо.

