
Перспективи після навчання 

Бакалавр (надалі магістр) з фізичної 
реабілітації основ здоров'я можуть 
працювати в навчально-реабілітаційних та 
спортивно-оздоровчих центрах, позашкіль-
них закладах, в організаціях різних форм 
власності, де використовується праця 
фахівців з фізичної реабілітації, 
реабілітаційних центрах курортів, 
санаторіїв, профілакторіїв за такими 
професіями:  

– фахівець з фізичної реабілітації; 
– керівник підприємства, установи, 
організації фізкультурно-спортивної 
спрямованості;  
– інструктор-методист з фізичної культури 
і спорту;  
– вчитель-реабілітолог;  
– викладач предмету «Основи здоров’я»;  
– консультант з питань здорового способу 
життя;  
– масажист;  
– масажист спортивний;  
– фітнес-тренер; 

 

 
– інструктор спортивно-оздоровчого 
туризму;  
– інструктор-методист тренажерного 
комплексу (залу). 

 
. 

   
 

Додаткова інформація: 
www.zdorovya.stu.cn.ua 
 
Тел. приймальної комісії: (0462) 95-21-14. 
Тел. кафедри: (04622) 5-37-35. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

ФАКУЛЬТЕТ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ 

Кафедра оздоровлення та реабілітації 

ФФІІЗЗИИЧЧННАА  
РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЯЯ  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 
Бакалавр. 
Освітній рівень: базова вища освіта. 
Галузь знань: Охорона здоров’я. 
Спеціальність: Фізична реабілітація. 
Вища освіта на базі: повної загальної 
середньої освіти. 
Форми навчання: денна. 
Термін підготовки: 3 роки 10 місяців. 

 
Умови вступу за результатами ЗНО: 
1. Українська мова та література; 
2. Біологія (профільний); 
3. На вибір Іноземна мова або Історія 
України, або Географія, або Хімія. 

http://www.zdorovya.stu.cn.ua/


Підготовка студентів 
Підготовка бакалаврів спеціальності 
«Фізична реабілітація» здійснюється з 
метою забезпечення лікувально-оздоровчих, 
спортивно-оздоровчих та навчальних 
закладів висококваліфікованими фахів-
цями, які повинні сприяти якнайшвидшому 
видужанню хворого, попередженню 
інвалідності, поверненню його в суспільство 
та до суспільно-корисної праці. 
Бакалаври вивчають дисципліни медико-
біологічного та соціально-психологічного 
спрямування, теорії і методики фізичного 
виховання, оволодівають знаннями, умін-
нями та навичками організації лікувальної 
фізичної культури, фізичної реабілітації 
різних нозологій, методами масажної тех-
ніки, управління спеціалізованими оздоров-
чими групами, закладами і SPA-центрами. 

 
Протягом навчання студенти мають мож-
ливість підвищувати індивідуальну спор-
тивно-технічну майстерність відвідуючи 
спортивно-оздоровчі секції з волейболу, 
баскетболу, футболу, легкої атлетики, 
настільного тенісу, атлетичної гімнастики, 

аеробіки, регбі-7, стрільби з лука, плавання 
та туризму, брати участь у спортивних, 
спортивно-масових та оздоровчих заходах.  

Професійні компетентності 
Отримавши необхідну освіту, фахівець з 
фізичної реабілітації зможе:  
- засобами фізичної реабілітації здійсню-
вати заходи з прискорення видужання 
хворого, збереження та підтримання 
хворого організму у якнайкращому 
функціональному стані; 

 
- проводити обстеження, визначати 
функціональні і резервні можливості 
організму, виявляти відхилення від норми і 
розробляти систему відновлення втрачених 
чи знижених функцій; 
- попереджувати ускладнення, викликані 
як основним захворюванням, так і 
вимушеною тривалою гіподинамією;  
- розробляти програму фізичної реабіліта-
ції, індивідуальну програму реабілітації та 
реабілітаційний маршрут хворого протягом 
дня та курсу реабілітації в стаціонарі, 
поліклініці, в санаторії, в домашніх умовах; 

- проводити просвітню роботу серед 
хворих щодо застосування фізичних вправ у 
лікуванні;  
- для збереження здоров’я дітей шкільного 
віку регулярно обстежувати їх з метою 
визначення функціональних можливостей; 
- консультувати хворих і їх родичів щодо 
виявлених функціональних порушень, 
шляхів досягнення особами з обмеженими 
фізичними можливостями максимальної 
незалежності в самообслуговуванні, 
залучення їх до планування і проведення 
реабілітаційних програм, проведення 
занять з працетерапії з метою максимально 
можливого відновлення здатності до участі 
у виробничому процесі на підприємстві в 
спеціально створених умовах, вдома; 
- разом з тренером контролювати дозу-
вання навантаження у дітей, регулярно 
проводити лікарсько-педагогічні спостере-
ження під час тренувань, розробляти заходи 
з профілактики травматизму, мікротрав-
матизації, перетренованості тощо.  
 

 


