
Опис навчальної дисципліни 

Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації  

Тип дисципліни:  

вибіркова 

Семестр:  

Перший (освітня програма обсягом 90 кредитів), другий (освітня програма обсягом 120 

кредитів)  

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС–3), аудиторні години: лекції – 16, практичні 

– 14. 

Лектори:  

к. мед. н., доцент Закаляк Н. Р. 

Результати навчання:  

знати: 

− анатомо-фізіологічні особливості розвитку органів і систем здорових дітей;  

− будову і функції нервової системи, кістково-м’язової системи, органів чуттів; 

− послідовність топічної діагностики уражень нервової системи; 

− поняття про перинатальні ушкодження нервової системи, причини, наслідки та основи 

діагностики; 

− клінічну симптоматику спастичних і атонічних церебральних паралічів;  

− основи патологічних змін у кістково-суглобовій системі дітей, хворих на дитячий 

церебральний параліч; 

− сучасні методи і авторські системи реабілітації при органічних ураженнях нервової 

системи; 

− основні лікувальні компоненти системи інтенсивної нейрореабілітації; 

− діагностичний алгоритм обстеження пацієнтів; 

− інформаційні технології в стандартизації та організації медичної реабілітації; 

− мотиваційні аспекти реабілітації в системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації;  

вміти: 

− розуміти проблему, яка розглядається, вміти визначати завдання для її вирішення; 

– працювати з тематичною літературою, володіти спеціальною термінологією; 

– поєднувати теорію з практикою, творчо використовувати отримані теоретичні знання 

та практичні уміння в процесі навчання.  

      вміти  проводити оцінку функціонального стану хворого на ДЦП з метою подальшої 

розробки програми і маршруту реабілітації; 

− володіти методикою антропометрії, адаптованої до хворих на органічні ураження 

нервової системи; 

− досліджувати функції кисті у дітей з ДЦП відповідно до міжнародної системи 

класифікації функції руки (МАСS); 

− досліджувати рухові можливості у дітей з церебральним паралічем та оцінювати 

моторні порушення за міжнародною системою класифікації великих моторних функцій 

(GМFСS);  

− оцінювати рівень спастичності за шкалою Тардьє; 

− володіти реабілітаційними методиками системи інтенсивної нейрофізіологічної 

реабілітації при органічних ураженнях нервової системи (техніка мобілізації 

периферичних суглобів, рефлексотерапія, спеціальна система масажу, мобілізуюча 

гімнастика, ритмічна гімнастика, механотерапія, велотренування, коригування ходи на 

біговій доріжці, вібротерапія, ігротерапія); 

− оцінювати ефективність реабілітації та формулювати рекомендації для занять в 

домашніх умовах. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 



Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Фізіології людини», 

«Анатомії людини», «Медичної та соціальної реабілітації», «Вступу у фізичну 

реабілітацію», «Основ фізичної реабілітації», «Фізичної реабілітації при порушеннях 

діяльності нервової системи». 

Зміст навчальної дисципліни: Перинатальні ураження нервової системи та їх 

наслідки. Методи лікування органічних уражень нервової системи. Схема діагностичних 

обстежень в реабілітацї дітей з ДЦП за методикою СІНР. Комплекс медичних 

реабілітаційних заходів за СІНР. Спеціальна система масажу в рамках реабілітаційної 

програми за СІНР. Мобілізуюча гімнастика “від центру до периферії” в реабілітаційній 

програмі за СІНР. Ігротерапія. Комп’ютерна ігротерапія. Програма біодинамічного 

коригування рухів.  

Рекомендована література: 

 1. Ерготерапія / Майнова Т.В., Афанасьєв С.М., Афанасьєва О.С. - Підручник. - Дніпро: 

Журфонд, 2019. - 374 с. 

2. Козявкин В.И., Бабадаглы М.А., Ткаченко С.К., Качмар О.А. Детские церебральные 

параличи. - Львів: Медицина світу, 1999. - 296 с. 

3. Козявкін В.І., Волошин Б.Д. “Метод професора В. Козявкіна, система інтенсивної 

нейрофізіологічної реабілітації, блок кінезотерапії”. - Трускавець, 2004. 

4. Козявкін В.І. Метод Козявкіна — система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації: 

Посібник реабілітолога. – Львів: Видавництво “Дизайн-студія ”Палуга”, 2011. - 240с. 

5. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (метод проф. Козявкіна В.І.): 

наукові розробки / під загальною редакцією проф. Козявкіна В.І., - Львів – Трускавець. 

Інститут проблем медичної реабілітації, 2001. – 109с.  

6. Швесткова Ольга, Свєцена Катержина та кол. Ерготерапія: Підручник. – Київ, Чеський 

центр у Києві, 2019. – 280 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на практичних заняттях, виконання підсумкової 

контрольної роботи, індивідуального завдання, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: залік у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапї. 


