
Опис навчальної дисципліни 

Прикладна теорія ерготерапії 

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

Другий (обсяг ОПП 90 кредитів ЄКТС), третій (обсяг ОПП 120 кредитів ЄКТС) 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС–4), аудиторні години: лекції – 16, практичні 

– 28. 

Лектори:  

к. мед. н., доцент Закаляк Н. Р. 

Результати навчання:  

знати: 

− законодавчі документи в галузі реабілітації в Україні і за рубежем;  

− концепцію функціонального діагнозу, яка розглядається в контексті Міжнародної 

класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та 

біопсихосоціальної моделі;   

− основні етапи ерготерапевтичного процесу; 

− методики функціонального оцінювання та обстеження ерготерапевтом, правила збору 

анамнезу, спостереження;  

− стандартизовані тести, методи й інструменти оцінювання ерготерапевтом;   

− методики ерготерапевтичного оцінювання функціонального стану неврологічних 

хворих (оцінювання великої і дрібної моторики, поверхневої і глибокої чутливості), 

пацієнтів з порушенням когнітивних функцій (порушенням зору, зорового розпізнавання 

предметів та облич, агнозія, апраксія, порушення уваги, синдром «просторового 

ігнорування», порушення пам’яті);  

− правила визначення ерготерапевтичних цілей (правило SMART) і створення плану 

ерготерапевтичного втручання; 

− нейророзвиваючі методи ерготерапевтичних втручань для пацієнтів з руховими 

порушеннями: концепція Бобат-терапії, метод Аффольтер, метод Базальної стимуляції; 

− біомеханічні методи ерготерапевтичного втручання для хворих з порушенням функції 

верхньої кінцівки (порушення здатності хапати, порушення чутливості, ревматичні 

захворювання); 

− ерготерапевтичні моделі для пацієнтів з психосоціальними розладами: Модель 

Заняттєвої Активності Людини – Model of Human Occupation (MOHO); Канадське 

оцінювання виконання заняттєвої активності –Canadian Occupational Performance Measure 

(COPM); 

− ерготерапевтичні методи для пацієнтів з порушенням когнітивних функцій ( 

порушення зорового сприйняття, зорового розпізнавання предметів й облич, агнозія, 

апраксія, порушення уваги, синдром неглекту, порушення пам’яті); 

− процес призначення, випробування та тренування використання технічних 

допоміжних засобів;  

− принципи вибору колісного крісла для особи з інвалідністю; 

− основи науково-доказової практики в ерготерапії;   

вміти: 

− застосовувати МКФ для обґрунтування функціонального діагнозу; 

− реалізовувати ерготерапевтичний процес за етапами; 

− володіти методиками функціонального оцінювання та обстеження ерготерапевтом, 

збирати анамнез, проводити спостереження;  

− застосовувати стандартизовані тести, інструменти ерготерапевтичного оцінювання;   

− оцінювати функціональний стан неврологічних  хворих (велику і дрібну моторики, 

поверхневу і глибоку чутливість), з порушенням когнітивних функцій (порушення 



зорового сприйняття, зорового розпізнавання предметів й облич, агнозія, апраксія, 

порушення уваги, синдром неглекту, порушення пам’яті);  

− визначати ерготерапевтичні цілі, створювати план ерготерапевтичного втручання; 

− володіти нейророзвиваючими і біомеханічними підходами ерготерапевтичних 

втручань для пацієнтів з руховими порушеннями; 

− застосовувати базові моделі ерготерапії пацієнтів з психосоціальними розладами: 

Модель Заняттєвої Активності Людини – Model of Human Occupation (MOHO); Канадське 

оцінювання виконання заняттєвої активності –Canadian Occupational Performance Measure 

(COPM); 

− володіти методами ерготерапії пацієнтів з порушенням когнітивних функцій; 

− обирати технічні допоміжних засоби для осіб з інвалідністю; 

− використовувати науково-доказову практику під час ерготерапевтичного втручання. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Міжнародна класифікація 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я»,  «Основи фізичної терапії та 

ерготерапії»,  «Фізіологія людини та рухової активності», «Фізична терапія в геронтології 

та геріатрії», «Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх 

органів», «Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового 

апарату», «Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації», «Ерготерапії в 

психіатрії». 

Зміст навчальної дисципліни: Законодавство про реабілітацію. Ерготерапевтичний 

процес: Функціональне оцінювання та обстеження ерготерапевтом. Анамнез. 

Спостереження. Стандартизовані тести, методи й інструменти. Ерготерапевтичне 

оцінювання та функціональне обстеження функціональних пошкоджень різного типу 

(порушення функцій). Ерготерапевтичне оцінювання пацієнтів з порушенням когнітивних 

функцій. Визначення цілей і планів ерготерапевтичного втручання. Ерготерапевтичні 

втручання для пацієнтів з різними типами функціональних порушень. Ерготерапія 

пацієнтів з руховими порушеннями. Ерготерапія для пацієнтів із психосоціальними 

розладами. Ерготерапевтичні методи, що використовуються для пацієнтів з порушенням 

когнітивних функцій. Використання технічних допоміжних засобів і сучасних технологій. 

Науково-доказова практика в ерготерапії.  

Рекомендована література: 

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

Журфонд, 2019. - 374 с. 

2. Сухова Л. С. Основы медико-социальной реабилитации (оккупациональная терапия) – 

М.: Издательство «Свято-Димитриевское училище сестер милосердия», 2003. – 80 с. 

3. Физическая терапия и эрготерапия как новые специальности для Республики 

Таджикистан: методическое пособие / Е.В. Клочкова, С.Б. Мальцев – Душанбе, 2010. – 

46с. 

4. 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, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапї. 


