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ФАХІВЕЦЬ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЯК ПІДСИСТЕМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

 
Актуальність. Розбудова та удосконалення системи фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-

рухового апарату повинні ґрунтуватися на розумінні особливостей її функціонування. Фізична реабілітація функціонує 
на запит і входить до складу метасистеми охорони здоров'я, яка формує її середовище. Дослідити систему можна з 
допомогою морфологічного/топологічного, функціонального та інформаційного описів, які для фізичної реабілітації не 
виконані. Мета: визначити та описати структурні компоненти підсистеми «фахівець з фізичної реабілітації». Методи 
дослідження: аналіз літературних джерел, метод аналогій, системний аналіз та синтез. Результати. Фізична 
реабілітація складається з підсистем «фахівець з фізичної реабілітації», «пацієнт» та «мета фізичної реабілітації». 
Фахівця з фізичної реабілітації слід розглядати як систему-об’єкт із власною метою, підсистемами, елементами та 
піделементами. Метою його функціонування є відновлення рухових функцій, активності та здоров'я пацієнта. 
Структурними підсистемами є «кваліфікація» та «фахова інформація про пацієнта». Згідно функціонального опису 
фахівець з фізичної реабілітації займається прогнозуванням, плануванням, підбором засобів та методів реабілітації, 
організацією проведення реабілітаційних заходів, фаховою комунікацією, здобуттям нових знань. У інформаційному плані 
фахівець з фізичної реабілітації здійснює інформаційну взаємодію з лікуючим лікарем та пацієнтом. Він збирає, споживає, 
перетворює, зберігає та передає інформацію. Фахівець з фізичної реабілітації виконує роль керованої підсистеми по 
відношенні до лікаря у охороні здоров'я та керуючої системи по відношення до пацієнта у фізичній реабілітації. Фахівець 
з фізичної реабілітації досягає мети своєї діяльності з допомогою усіх видів системних ресурсів: організаційних, 
інформаційних, матеріальних, людських, енергетичних, часових. Виняток становлять фінансові ресурси, якими він не 
володіє. Висновки. Фахівець з фізичної реабілітації діє з метою відновлення здоров'я пацієнта шляхом покращення 
рухових функцій та активності. Топологічний опис дозволив декомпонувати та проаналізувати структурні підсистеми 
«кваліфікація» та «фахова інформація про пацієнта». Функціональний опис допоміг проаналізувати функціональні 
складові системи «фахівець з фізичної реабілітації»: проектувальний (прогностичний), конструктивний, 
комунікативний, організаторський, гностичний. Інформаційний опис розкрив фахівця з фізичної реабілітації як 
інформаційні вхід та вихід системи фізичної реабілітації. 

Ключові слова: фізична реабілітація, опорно-руховий апарат, система. 
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Герцык Андрей Мирославович Специалист по физической реабилитации как подсистема физической 

реабилитации при нарушениях деятельности опорно-двигательного аппарата 
Актуальность. Развитие и совершенствование системы физической реабилитации при нарушениях 

деятельности опорно-двигательного аппарата должны основываться на понимании особенностей ее 
функционирования. Физическая реабилитация функционирует на запрос и входит в состав метасистемы 
здравоохранения, которая формирует еѐ среду. Исследовать систему можно с помощью 
морфологического/топологического, функционального и информационного описаний, которые для физической 
реабилитации не выполнены. Цель: определить и описать структурные компоненты подсистемы «специалист по 
физической реабилитации». Методы исследования: анализ литературных источников, метод аналогий, системный 
анализ и синтез. Результаты. Физическая реабилитация состоит из подсистем «специалист по физической 
реабилитации», «пациент» и «цель физической реабилитации». Специалиста по физической реабилитации следует 
рассматривать как систему-объект с собственной целью, подсистемами, элементами и поделементами. Целью его 
функционирования является восстановление двигательных функций, активности и здоровья пациента. 
Структурными подсистемами являются «квалификация» и «профессиональная информация о пациенте». Согласно 
функциональному описанию специалист по физической реабилитации занимается прогнозированием, планированием, 
подбором средств и методов реабилитации, организацией проведения реабилитационных мероприятий, 
профессиональной коммуникацией, получением новых знаний. В информационном плане специалист по физической 
реабилитации осуществляет информационное взаимодействие с лечащим врачом и пациентом. Он собирает, 
потребляет, преобразует, сохраняет и передает информацию. Специалист по физической реабилитации исполняет 
роль управляемой подсистемы по отношению к врачу в здравоохранении и управляющей системы по отношению к 
пациенту в физической реабилитации. Специалист по физической реабилитации достигает цели своей деятельности 
с помощью всех видов системных ресурсов: организационных, информационных, материальных, человеческих, 
энергетических, временных. Исключение составляют финансовые ресурсы, которыми он не обладает. Выводы. 
Специалист по физической реабилитации действует с целью восстановления здоровья пациента путем улучшения 
двигательных функций и активности. Топологическое описание позволило декомпонировать и проанализировать 
структурные подсистемы «квалификация» и «профессиональная информация о пациенте». Функциональное описание 
помогло проанализировать функциональные составляющие системы «специалист по физической реабилитации»: 
проектировочный (прогностический), конструктивный, коммуникативный, организаторский, гностический. 
Информационное описание раскрыло специалиста по физической реабилитации как информационные вход и выход 
системы физической реабилитации. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, опорно-двигательный аппарат, система. 
 
Andrii Hertsyk The specialist in physical rehabilitation as a subsystem of the physical rehabilitation in the 

musculoskeletal disorders 
Actuality. The development and improvement of the system of physical rehabilitation in the disorders of the 

musculoskeletal system should be based on an understanding of the features of its functioning. Physical rehabilitation operates on 
request and is part of metasystem of health care, which forms its environment. Morphological/topological, functional and information 
descriptions to investigate the system of physical rehabilitation is not performed yet. Purpose: to identify and describe the structural 
components of the subsystem "specialist in physical rehabilitation ". Research methods: literature analysis, the method of 
analogies, system analysis and synthesis. Results. Physical rehabilitation consists of subsystems "specialist in physical 
rehabilitation ", "patient" and "the goal of physical rehabilitation." Specialist in physical rehabilitation should be considered as a 
system object with its own purpose, subsystems, elements and subelements. The purpose of his functioning is to restore motor 
functions, activity and health of the patient. Structural subsystems are "qualification" and "professional information about the 
patient." According to the functional description, specialist in physical rehabilitation deals with the forecasting, planning, selection of 
means and methods of rehabilitation, organization of rehabilitation, professional communication, and acquiring of new knowledge. In 
terms of information, specialist in physical rehabilitation carries out information interaction with the attending physician and the 
patient. He collects, consumes, transforms, stores and transmits information. Specialist in physical rehabilitation performs the role of 
the managed subsystem in relation to the physician in health care and the management system in relation to the patient in physical 
rehabilitation. Specialist in physical rehabilitation achieves the goal of its activities by using all kinds of system resources: 
organizational, informational, material, human, energy, time. The exception is financial resources, which he does not possess. 
Conclusions. Specialist in physical rehabilitation works to restore the patient’s health by improving motor functions and activity. 
Topological description allowed to decompose and to analyze structural subsystems "qualification" and "professional information 
about the patient." Functional description helped to analyze functional components of the system of "specialist in physical 
rehabilitation": design (prognostic), constructive, communicative, organizational, gnostic. Information description disclosed the 
specialist in physical rehabilitation as the information input and output of the system of physical rehabilitation. 

Key words: physical rehabilitation, musculoskeletal system. 
 
Постановка проблеми. Реформування фізичної реабілітації як практичної, наукової та освітньої спеціальності 

актуалізували проблему системних досліджень. Вони покликані сприяти розбудові ефективної системи надання 
реабілітаційних послуг з урахуванням реалій сьогодення та передового міжнародного досвіду [1;2]. 

Об’єктивною основою формування будь-якої системи є проблемна ситуація у зовнішньому середовищі. а саме – 
незадовільний стан елементів зовнішнього середовища, що на даному етапі не може бути нормалізованим вже існуючими в 
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середовищі системами. Нова система створюється, або виділяється із середовища для вирішення згаданої проблемної 
ситуації [3]. Сучасна система фізичної реабілітація вибудовується для реалізації потреб суспільства в цілому та на запит 
системи охорони здоров'я, зокрема. 

Фізична реабілітація є відкритою соціальною системою, яка складається з таких підсистем як пацієнт, фахівець з 
фізичної реабілітації та мета фізичної реабілітації. Досліджувана система входить до складу метасистеми (надсистеми) 
охорони здоров'я, яка формує її середовище [4]. 

Розбудова та удосконалення системи фізичної реабілітації повинні ґрунтуватися на розумінні особливостей її 
функціонування. Визначити та дослідити компоненти системи можна з допомогою морфологічного/топологічного, 
функціонального та інформаційного описів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Морфологічний опис системи допомагає окреслити склад підсистем та елементів, їх зв’язки та структуру. Одним з 

перших кроків морфологічного опису є декомпозиція – розділення системи на частини. Таке виділення підсистем та 
елементів спрощує формальний опис та полегшує дослідження всієї системи [5]. 

Морфологічний опис системи залежить від зв'язків, які необхідно брати до уваги, їх важливості (зв'язки між 
головними підсистемами, між другорядними підсистемами, між елементами), характеру (позитивні, негативні), структури 
(лінійна, ієрархічна, мережева, матрична, змішана), типу (прямий зв'язок, зворотний зв'язок) [6]. 

Морфологічний опис системи може слугувати основою для функціонального (опис законів функціонування та 
еволюції системи) та інформаційного (опис інформаційних зв'язків системи з навколишнім середовищем та зв’язків її 
підсистем) [7]. 

На певних етапах функціонування системи один із структурних компонентів активізується та підпорядковує собі дію 
решти компонентів. Взаємодія структурних компонентів проявляється через функціональні, які визначають на основі 
функціонального опису.  

Інформаційним (інформаційно-логічним або кібернетичним) називають опис інформаційних зв’язків системи із 
зовнішнім середовищем (або метасистемою) і підсистем системи [6].  

Інформаційний опис має особливе значення для характеристики складних систем, морфологія і функціонування яких 
підлеглі ймовірнісним законам. Його необхідно поєднувати з топологічним (морфологічним) і функціональним описами для 
виділення морфологічної та функціональної частин. Сутність інформаційного опису полягає у тому, що він розглядає 
реалізацію конкретної морфологічної структури системи, або конкретної реакції на зовнішній вплив з визначеної множини 
можливих структур і реакцій як реалізацію деякого повідомлення – події, для яких можна ввести інформаційні 
представлення [5]. З допомогою інформаційного опису можна отримувати додаткову інформацію про систему, вирішувати 
інформаційно-логічні завдання, досліджувати моделі систем [7]. 

Інформаційний опис характеризує циркулюючі в системі інформаційні потоки, визначає організованість системи, 
висвітлює її здатність прогнозувати свою поведінку та оцінити перспективи вдосконалення [8]. 

У доступній фаховій літературі не вдалося виявити системні описи фізичної реабілітації попри їх значення для 
удосконалення досліджуваної системи. Тому вивчення структурних компонентів фізичної реабілітації постає як актуальна 
наукова проблема. Її важливою складовою є питання реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. 

Робота виконувалася в рамках Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 
2011-2015 роки за темою 4.2 «Фізична реабілітація неповносправних з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату» 
(керівник теми проф. Вовканич А.С.) (номер держреєстрації 0111U006471). 

Мета дослідження: виділити та описати структурні компоненти підсистеми «фахівець з фізичної реабілітації 
(фізичний реабілітолог)». 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, системний аналіз та синтез. 
Результати дослідження.  
Фахівця з фізичної реабілітації (фізичного реабілітолога) можна розглядати як підсистему фізичної реабілітації та 

охорони здоров'я та, водночас, як окрему систему-об’єкт із власною метою, підсистемами, елементами та піделементами. 
Глобальною метою діяльності фізичного реабілітолога є повне і якнайшвидше відновлення здоров'я пацієнта у всіх 

його аспектах. У контексті фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату мета досягається через 
відновлення рухових функцій та активності. 

Фізичний реабілітолог є системою, до вивчення якої доцільно застосувати матеріально-енергетично-інформаційний 
(МЕІ) підхід [9]. Вона буде розглянута як система з матеріальними, енергетичними та інформаційними складовими. 

На основі топологічного (морфологічного) опису систему «фізичний реабілітолог» можна декомпонувати на такі 
підсистеми, елементи та піделементи: 

1. Кваліфікація: 

 знання методик та технологій фізичної реабілітації; 

 практичні уміння та навички; 

 уміння діяти у складі реабілітаційної команди; 
2. Фахова інформація про пацієнта:  

 інформація, пов’язана з медичною патологією («медична»): 
- основний клінічний діагноз (стосується опорно-рухового апарату); 
- ускладнення основного клінічного діагнозу; 
- супутній діагноз (стосується опорно-рухового апарату, або інших систем); 
- ускладнення супутнього діагнозу;  
- стратегія і тактика лікування (виконані та заплановані заходи); 
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- протипокази та застереження до фізичної реабілітації (обмеження щодо фізичних навантажень); 

 інформація, пов’язана з іншими видами реабілітації («реабілітаційна»); 

 інформація, пов’язана з руховими порушеннями («реабілітаційна»):  
- рухові порушення, як ускладнення основного клінічного діагнозу (основний реабілітаційний діагноз на рівні функції 

та структури тіла); 
- рухові порушення, як ускладнення супутнього діагнозу (супутній реабілітаційний діагноз на рівні функції); 
- результати попередньо виконаних реабілітаційних заходів; 
- стратегія і тактика подальшої фізичної реабілітації. 
Підсистема «кваліфікація» містить матеріальну, енергетичну та інформаційну складову. Підсистема «фахова 

інформація про пацієнта» містить складову інформаційну. 
Під «кваліфікацією» слід розуміти достатній рівень володіння методиками та технологіями реабілітації. Елементи 

«знання методик та технологій фізичної реабілітації», «уміння діяти у складі реабілітаційної команди» заключають у собі 
майже виключно інформаційну складову. Елемент «практичні уміння та навички» стосується фізичних аспектів діяльності 
фізичного реабілітолога при застосуванні мануальних методів та технічних засобів фізичної реабілітації, переміщеннях, 
страхуванні. Тому, окрім інформаційної, він містить матеріальну та енергетичну складові. Вони пов’язані з фізичними 
якостями фахівця: силою, витривалістю, координацією рухів, а також навичками застосування технічних засобів реабілітації. 

Підсистема «фахова інформація про пацієнта», як випливає з її назви, є інформаційною складовою досліджуваної 
системи. 

«Інформація, пов’язана з медичною патологією» є інформаційною основою для здійснення реабілітологом усіх 
заходів у координації з лікуючим лікарем, іншими членами реабілітаційної команди та пацієнтом. Зазначена інформація 
поступає безпосередньо від лікуючого лікаря, або з історії хвороби. 

«Основний клінічний діагноз» є причиною основних скарг та симптомів, які зумовлюють потребу пацієнта у медичній 
допомозі. Він стосується опорно-рухового апарату. «Супутній діагноз» спричиняє додаткові скарги та симптоми, які 
впливатимуть на виконання реабілітаційних заходів. З медичними діагнозами тісно пов’язані «стратегія і тактика лікування 
(виконані та заплановані заходи)» та «протипокази та застереження до фізичної реабілітації (обмеження щодо фізичних 
навантажень)». 

Фізична реабілітація може здійснюватися разом із психологічною та соціальною. «Інформацію, пов’язану з іншими 
видами реабілітації» фізичний реабілітолог отримує від лікаря, який керує реабілітаційною командою, або від інших членів 
команди, наприклад, ерготерапевта, соціального працівника, психолога. 

Елемент «інформація, пов’язана з фізичною реабілітацією» формується на основі «результатів попередньо 
виконаних реабілітаційних заходів», якщо такі здійснювалися. Інформація про їх зміст та ефективність може поступити від 
іншого фахівця, або з виписки іншого лікувально-реабілітаційного закладу. 

Основну частину «інформації, пов’язаної з фізичною реабілітацією» про функціональний стан опорно-рухового 
апарату фізичний реабілітолог повинен отримати самостійно. Виконавши реабілітаційне обстеження він виявляє та описує 
«рухові порушення, як ускладнення основного клінічного діагнозу» та «рухові порушення, як ускладнення супутнього 
діагнозу». Помогти у цьому може Міжнародний класифікатор функціонування [10]. 

Для поглибленого опрацювання отриманих даних слід використовувати доступні спеціальні інформаційні ресурси – 
друковані, електронні, а також професійну комунікацію – консультації з іншими фізичними реабілітологами, лікарями, 
членами реабілітаційної команди. Зібрана інформація допомагає визначити «стратегію і тактику реабілітації». 

Функціональний опис допомагає визначити функціональні складові системи «фізичний реабілітолог». Ці компоненти 
є характерними для педагогічних систем: 

 проектувальний (прогностичний); 

 конструктивний; 

 комунікативний; 

 організаторський; 

 гностичний [11]. 
Зазначені функціональні компоненти дозволяють розкрити структурні та проявити їх взаємодію. 
Проектувальний (прогностичний) компонент стосується планування і координації діяльності фізичного реабілітолога 

з діяльністю пацієнта, лікуючого лікаря та інших членів реабілітаційної команди. Завдяки цьому формується реабілітаційний 
прогноз, встановлюються мета і цілі фізичної реабілітації, узгоджені з цілями лікування та інших видів реабілітації [12]. 
Компонент пов'язаний з елементами «знання методик та технологій фізичної реабілітації», «уміння діяти у складі 
реабілітаційної команди», «інформація, пов’язана з медичною патологією», «інформація, пов’язана з іншими видами 
реабілітації». 

Конструктивний компонент системи «фізичний реабілітолог» реалізується через підбір фахівцем засобів та методів 
фізичної реабілітації, або адаптації готових технологій для реалізації запланованого. Компонент пов'язаний з елементами 
«знання методик та технологій фізичної реабілітації», «практичні уміння та навички», «інформація, пов’язана з руховими 
порушеннями». 

Організаторський компонент ґрунтується на проектувальному і конструктивному та реалізується конкретними 
реабілітаційними заходами. Фізичний реабілітолог проводить реабілітаційні заняття з пацієнтом, попередньо визначивши їх 
форму, частоту, тривалість та місце проведення. За необхідності, він залучає до реабілітаційних заходів асистентів, родичів 
та опікунів. Компонент пов'язаний з усіма структурними елементами підсистем «кваліфікація» та «фахова інформація про 
пацієнта». 

Комунікативний компонент полягає у налагодженні та підтримці ефективної комунікації фізичного реабілітолога з 
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іншими членами реабілітаційної команди та пацієнтом для досягнення мети функціонування системи. Компонент пов'язаний 
з підсистемами «кваліфікація» та «фахова інформація про пацієнта». 

Гностичний компонент полягає у неперервному здобутті фізичним реабілітологом нових знань для професійного 
зростання та отриманні інформації для ефективної взаємодії з конкретним пацієнтом. Компонент пов'язаний з елементами 
«знання методик та технологій фізичної реабілітації», «інформація, пов’язана з лікуванням» та «інформація, пов’язана з 
іншими видами реабілітації». Здатність фізичного реабілітолога провадити науково-обґрунтовану практичну діяльність та 
вірно трактувати інформацію, що надходить від інших учасників реабілітаційного процесу, визначатиме ефективність 
функціонування всієї системи фізичної реабілітації.  

Інформаційний опис дозволяє описати фізичну реабілітацію таким чином: 

 вхід системи – медична інформація про пацієнта; 

 керуюча підсистема – фізичний реабілітолог; 

 керована підсистема – пацієнт; 

 вихід системи – інформація про відновлення рухових функцій та активності пацієнта. 
Інформаційний вхід та вихід системи фізичної реабілітації здійснюється через фізичного реабілітолога. З його 

посередництвом метасистема охорони здоров'я впливає на процес реабілітації та отримує зворотну інформацію про 
досягнуті результати. Інформаційний обмін метасистема виконує з допомогою своєї системи – лікуючого лікаря. 

Фізичний реабілітолог налагоджує прямі та зворотні зв’язки з пацієнтом, що виступає у ролі керованої підсистеми. 
Взаємодія фізичного реабілітолога та пацієнта відбувається у визначеній послідовності із застосуванням відповідних 
технологій фізичної реабілітації [13]. Результатом співпраці стає відновлення або покращення рухових функцій, активності 
та здоров'я пацієнта. Інформація про досягнуті результати повертається у метасистему охорони здоров'я. 

При інформаційному описі важливо розглянути інформаційний вхід, а саме зміст медичної інформації, що надходить 
до фізичного реабілітолога. Ця інформація виконує роль координаційного сигналу між вищим (лікар) і нижчим (реабілітолог) 
центрами прийняття рішень. Вона необхідна для узгодження реабілітаційних заходів з лікувальними [14].  

Координація та взаємодія фізичного реабілітолога та лікуючого лікаря повинна відбуватися за обмеженнями, цілями, 
часом, вхідними або вихідними параметрами [4]. 

Після отримання скерування пацієнта на реабілітацію фізичному реабілітологу необхідно занотувати такі дані з 
історії хвороби: 

 паспортні дані; 

 дата госпіталізації; 

 професія; 

 основний діагноз, дата встановлення, клінічна картина (сукупність проявів захворювання), ускладнення; 

 супутні захворювання; 

 інформацію про виконані оперативні втручання; 

 інформацію про результати попередньої реабілітації. 
Ці дані стосуються інформації про рухову сферу пацієнта, тривалість та перебіг захворювання, проведене лікування 

та реабілітацію. Вони є вхідними параметрами, з опрацювання яких починається діяльність фізичного реабілітолога. 
Координація за обмеженнями полягає у чіткому формулюванні лікуючим лікарем індивідуальних протипоказів та 

застережень до виконання реабілітаційних заходів при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. Обмеження 
переважно стосуються амплітуди рухів, положень тіла, силових та функціональних навантажень. 

Для координації за цілями лікуючий лікар повинен надати фізичному реабілітологу інформацію про цілі лікування, з 
якими необхідно узгодити цілі реабілітації. Наприклад, зменшення набряку, зменшення болю, ліквідація контрактури, 
відновлення силових якостей. 

Для координації у часі фізичний реабілітолог повинен отримати інформацію про прогнозовану тривалість 
індивідуального застосування методик консервативного лікування опорно-рухового апарату, дати запланованих 
оперативних втручань, прогнозовані індивідуальні терміни загоєння, прогнозовані терміни перебування пацієнта у 
лікувальному закладі. Зазначена інформація уможливить синхронізацію реабілітаційних заходів з лікувальними. 

Уся зазначена вище інформація від лікуючого лікаря є необхідною для початку і продовження діяльності системи 
фізичної реабілітації та повинна потрапити до фізичного реабілітолог як керуючої підсистеми. Його функція полягає у 
налагодженні прямих та зворотних зв’язків з пацієнтом, що виступає у ролі керованої підсистеми. 

Інформація про результати діяльності є основним зворотнім зв’язком, завдяки якому метасистема охорони здоров'я 
інформується про діяльність системи фізичної реабілітації. Відбувається координація діяльності лікаря та фізичного 
реабілітолог за вихідними параметрами.  

Основну частину інформації про функціональний стан опорно-рухового апарату фізичний реабілітолог повинен 
отримати самостійно, виконавши всі етапи реабілітаційного обстеження [15]. Інформація також може поступити від іншого 
фізичного реабілітолога, що попередньо працював з пацієнтом. Для опрацювання отриманих даних можуть 
використовуватися доступні спеціальні інформаційні ресурси – друковані, електронні, і професійна комунікація – 
консультації з фізичними реабілітологами, лікарями, членами реабілітаційної команди. 

Наслідком узгодженої діяльності реабілітолога та пацієнта стає покращення або відновлення рухових функцій та 
активності останнього. Фізичний реабілітолог повинен зібрати об’єктивні та суб’єктивні дані про зміни стану пацієнта як 
керованої підсистеми фізичної реабілітації та елемента метасистеми охорони здоров'я, систематизувати їх та передати у 
метасистему лікуючому лікарю. Об’єктивні дані реабілітолог отримує у результаті виконання спостережень, тестів та 
вимірювань, а суб’єктивні – шляхом опитування. Інформація про досягнуті результати становить інформаційний вихід 
системи фізичної реабілітації.  
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Для відновлення рухових функцій та активності пацієнта фізичний реабілітолог використовує такі види системних 
ресурсів: 

 організаційні: організація реабілітаційного процесу у лікувально-реабілітаційному закладі, взаємодія з іншими 
членами реабілітаційної команди; 

 інформаційні: фахові знання (знання етіології, патогенезу, клінічних проявів захворювань, реабілітаційних 
методик та технологій); 

 матеріальні: матеріально-технічні засоби лікувально-реабілітаційного закладу; 

 людські: особи, яких фізичний реабілітолог залучає до реабілітаційного процесу і яким делегує частину своїх 
повноважень (асистенти, волонтери); 

 енергетичні: теплова та електрична енергія, що необхідні для надання послуг; м’язова енергія фізичного 
реабілітолога, яка реалізується через фізичну взаємодію з пацієнтом (мануальні методи обстеження, втручання, 
переміщення, страхування); 

 часові: ліміт робочого часу фізичного реабілітолога; вибір часових рамок окремих занять з пацієнтом та усього 
курсу реабілітації. 

ВИСНОВКИ 
Фахівець з фізичної реабілітації (фізичний реабілітолог) є підсистемою фізичної реабілітації та, одночасно, 

системою-об’єктом із власною метою, підсистемами, елементами та піделементами. Функція, структура, зв’язки 
досліджуваної системи визначається з допомогою морфологічного/топологічного, функціонального та інформаційного 
описів. 

Метою функціонування системи «фізичний реабілітолог» є відновлення рухових функцій, активності та здоров'я 
пацієнта. 

На основі морфологічного опису виділено підсистеми «кваліфікація» та «фахова інформація про пацієнта». 
Елементи «кваліфікації» містять матеріальну, енергетичну та інформаційну складові, а елементи «фахової інформації про 
пацієнта» – переважно інформаційну. 

Згідно функціонального опису фізичний реабілітолог прогнозує та планує свою діяльність, підбирає засоби та 
методи для реалізації запланованого, організовує проведення реабілітаційних заходів, здійснює фахову комунікацію, 
здобуває нові знання. 

У інформаційному плані фізичний реабілітолог здійснює інформаційну взаємодію з лікуючим лікарем та пацієнтом. 
Він збирає, споживає, перетворює, зберігає та передає інформацію. Обмін інформацією дозволяє координуючи процес 
фізичної реабілітації з лікуванням за обмеженнями, цілями, часом, вхідними або вихідними параметрами. Фізичний 
реабілітолог виконує роль керованої підсистеми у охороні здоров'я та керуючої системи по відношення до пацієнта у 
фізичній реабілітації. 

Фізичний реабілітолог досягає мети своєї діяльності з допомогою різних системних ресурсів: організаційних, 
інформаційних, матеріальних, людських, енергетичних, часових. Виняток становлять фінансові, якими він не 
розпоряджається. 

ПЕРСПЕКТИВА ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ полягає у вивченні зв’язків фізичного реабілітолога та пацієнта з 
порушеннями діяльності опорно-рухового апарату. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО СПОРТА В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
 

Для понимания современных тенденций развития женского спорта в странах Северной Африки и Ближнего 
Востока, нами было разработано специальный блок вопросов, на которые было предложено ответить экспертам. 
Прежде чем определить перспективы женского спорта в странах региона и разработать проект комплексной 
программы развития необходимо проанализировать исторические аспекты и современные тенденции. На основе 
полученных результатов можно строить гипотезы относительно перспектив развития женского спорта в 
исследуемом регионе.  

Ключевые слова: женский спорт, Северная Африка, Ближний восток, международное спортивное движение. 
 
А. А. Дьоміна Актуальні проблеми жіночого спорту в країнах північної Африки ти близького сходу. Для 

розуміння сучасних тенденцій розвитку жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького Сходу, нами було 
розроблено спеціальний блок питань, на які було запропоновано відповісти експертам. Перш ніж визначити 
перспективи жіночого спорту в країнах регіону і розробити проект комплексної програми розвитку необхідно 
проаналізувати історичні аспекти та сучасні тенденції. На основі отриманих результатів можна будувати гіпотези 
щодо перспектив розвитку жіночого спорту в досліджуваному регіоні. 

Ключові слова: жіночий спорт, Північна Африка, Близький схід, міжнародне спортивне рух. 
 
Domina A. Actual problems of women's sports in the countries of North africa and the middle east. To understand 

the current trends of women's sports in North Africa and the Middle East, we have developed a special set of questions, which were 
asked to answer the experts. Before perspectives of women's sports in the region and to draft a comprehensive development 
program necessary to analyze the historical aspects and contemporary trends. Based on the results you can build hypotheses 
regarding the development of women's sports in the study region. 

Today, modern sport is characterized by widespread emancipation and leads to the fact that almost no purely "male" sports. 
With new categories in which women take part in the competition every year the program expanded and added. For example, 
"women" were wrestling, boxing, hockey, football, weight lifting, and the number of women participating in the Olympics in almost 
equal percentage of men. 

Huge impact on the popularization of women's sports does the International Olympic Committee in the world. The revival of 
the modern Olympic Games played a symbolic role in the development of women's sports. The International Olympic Committee 
and many foundations and associations are in favor of solving these problems, and contribute to the promotion of sports among 
women. It is known that occupies a special place to encourage and support the promotion of women in sport at all levels and in all 
structures with a view to ensure the implementation of the principle of equality between men and women among the main tasks of 
the IOC. Current knowledge about the specifics of the female body and its reactions to the intense, often extreme training and 
competition load characteristic of individual sports, is very modest, rather hypothetical, rather than deeply scientific. This 
circumstance does not allow to accurately articulate the impact of the measure of employment in various sports and the desire for 
the highest sports results on the state of the female body. 

Key words: women's sports, North Africa, the Middle East, the international sports movement. 
Актуальность: Исторически сложилось так, что одним из главных критериев определяющая степень развития 

общества страны или региона служит уровень свободы женщины и ее участие в социальной жизни. Спорт является 
неотъемлемой частью этой жизни [1]. 

На сегодня, современный спорт характеризуется повсеместной эмансипацией и приводит к тому, что практически не 
осталось чисто «мужских» видов спорта. С каждым годом программы соревнований расширяются и добавляются новые 
категории, в которых принимают участие женщины. Так, «женскими» стали борьба, бокс, хоккей, футбол, тяжелая атлетика, 
а число женщин участвующих в Олимпийских играх практически сравнялось в процентном соотношении с мужчинами [5]. 
Огромное влияние на популяризацию женского спорта в мире делает международный олимпийский комитет. Возрождение 
современных олимпийских игр сыграло знаковую роль в развитии женского спорта. Международный олимпийский комитет и 


