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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

2021 – 2022 н.р. 

1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Галузь знань – 22  Охорона здоров’я 

Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія 

Загальний обсяг дисципліни – 4 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – вибіркова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 4, семестр – 7, вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, семінарські, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 

дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі завдання, робота в малих 

групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, web-орієнтовані і мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: 

https://us04web.zoom.us/j/2426633929?pwd=WFdMNmNMaTRVRW1TUXN4NThPZUxFQT09 
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Денна ІV 7 120/4 48 24 - 24 - 72 - х - 

2. Викладачі 

Іваніків Наталія Миколаївна 

E-mail: ivnatalija@ukr.net 

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання – набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок для підбору 

технічних засобів реабілітації особам з різними вадами та захворюваннями, навички правильного 

користування цими засобами.. 

Результати навчання 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні 

знати: 

- особливості використання технічних засобів у фізичній реабілітації; 

- різновиди та призначення технічних засобів; 

- покази та протипокази до застосування технічних засобів; 

- особливості використання технічних засобів із лікувальною чи профілактичною метою; 

- характеристику окремих засобів, які використовуються для відновлення функцій при 

уражені нервової системи та опорно-рухового апарату. 

вміти: 

https://us04web.zoom.us/j/2426633929?pwd=WFdMNmNMaTRVRW1TUXN4NThPZUxFQT09
mailto:ivnatalija@ukr.net
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- вміти формулювати проблему яка розглядається; 

- вміти визначити мету і завдання дослідження; 

- вміти відбирати попередні знання які необхідні для планування і виконання 

спостережень та інтерпретації його результатів. 

- підбирати для пацієнта той чи інший допоміжний засіб, враховуючи особливості 

захворювання; 

- оперувати принципами роботи новою сучасною апаратурою. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання із гуманітарних, 

медико-біологічних та спортивно-педагогічних дисциплін, зокрема, “Анатомія людини”, 

“Біохімія”, “Вступ у фізичну реабілітацію”, “Загальна гігієна”, “Кінезіологія”, “Загальна теорія 

здоров'я”. 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у процесі 

проходження практик, виконання курсової роботи а також під час вивчення навчальних курсів 

«Основи фізичної терапії та ерготерапії», «Вступ у фізичну терапію та ерготерапію», «Основи 

наукових досліджень». 

4. Програма дисципліни. 
Тема 1. Технічні засоби для переміщення. Основні категорії технічних засобів реабілітації. 

Огляд нормативних документів із забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами 

реабілітації в Україні. 

Тема 2. Допоміжні засоби пересування. Класифікація засобів пересування. Характеристика 

допоміжних засобів пересування. Призначення технічних засобів пересування. Підбір інвалідного 

візка. 

Тема 3. Моделі пересування та засоби підстраховування. Моделі пересування при застосуванні 

милиць, палиць, ходунків. Позиції страхування при ходьбі рівною поверхнею. Піднімання і 

спускання з бордюру та позиції страхування при цьому. Позиції страхування при підніманні та 

спусканні зі сходів. Пересування у візку. 

Тема 4. Профілактика виникнення вторинних ускладнень в осіб з тяжкими руховими 

порушеннями. Базові принципи позиціонування людей з важкими руховими порушеннями. 

Тема 5. Технічна адаптація середовища. Огляд нормативних документів з технічної адаптації 

середовища до потреб осіб з інвалідністю.  

Тема 6. Підходи до вирішення проблем адаптації. Принципові підходи до вирішення проблем 

адаптації середовища проживання з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших осіб з 

обмеженнями життєдіяльності. 

Тема 7. Технічні вимоги до параметрів зон і просторів для осіб з інвалідністю: габарити крісла-

коляски, зони для розміщення крісла-коляски. Габарити проходів і коридорів при русі крісла-

коляски. Розміри зони розвороту, площадок перед входом в приміщення і вхідних тамбурів. 

Вимоги до входів у будинки і приміщення, вимоги до дверей і напрямку їх відкривання, поручні, 

сходи, пандуси, кнопка виклику, ліфти і підйомники. Вимоги до санітарно-гігієнічних приміщень. 

Благоустрій прилеглої території і пішохідні шляхи, рекомендації до проектування житлових 

будинків. 

Тема 8. Конструювання доступних допоміжних засобів. Основні вимоги і правила 

конструювання доступних допоміжних засобів. Практичне виконання конструювання доступних 

допоміжних засобів. 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Критерії технічних засобів реабілітації. 

2. Нормативно-правова база забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації 

в Україні. 

3. Особливості підбору інвалідного візка. 

4. Моделі пересування при застосуванні милиць, палиць, ходунків. 

5. Позиції страхування при підніманні та спусканні зі сходів. 

6. Профілактика виникнення вторинних ускладнень в осіб з тяжкими руховими порушеннями. 
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7. Технічна адаптація середовища. 

8. Підходи до вирішення проблем адаптації. 

9. Технічні вимоги до параметрів зон і просторів для осіб з інвалідністю: габарити крісла- 

коляски, зони для розміщення крісла-коляски. 

10. Благоустрій прилеглої території і пішохідні шляхи; рекомендації до проектування житлових 

будинків. 

11. Основні вимоги і правила конструювання доступних допоміжних засобів. 

12. Практичне виконання конструювання доступних допоміжних засобів. 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях (№24, №38 (згідно розкладу)) навчального корпусу 

№12 за адресою: пл. Театральна, 2, м. Дрогобич. 

Під час занять застосовується таке технічне обладнання: мультимедійний проектор, екран, 

ноутбук з доступом до мережі Internet, наочність (посібники, довідники, інший роздатковий 

матеріал). 

7. Система оцінювання 

Перевірка знань студентів з навчальної дисципліни проводиться на основі результатів 

поточного і семестрового контролю. 

Поточний контроль здійснюється в продовж семестру з метою оцінювання рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу під час усіх видів навчальних занять. Контроль проводиться 

під час практичних занять, на яких перевіряється засвоєння студентами матеріалу з дисципліни у 

формі усного опитування тематичного лекційного матеріалу та навчального матеріалу, 

запланованого на самостійне опрацювання студентом; виступів студентів при обговоренні 

теоретичних питань; перевірки засвоєння практичних навичок; письмового тестування та 

співбесіди з лектором наприкінці семестру. Семестровий контроль проводиться у формі заліку. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Відповіді 

на практичних заняттях 

Самостійна 

письмова 

робота 

Співбесіда 

з лектором 

Сума 

балів 

60 
30 

(2*15) 
10 100 

Усні відповіді на практичних заняттях і тестові завдання оцінюються в традиційних оцінках 

«5», «4», «3», «2», які конвертуються в бали за формулою: 

Х  
A 

 
K 

, де 

n 5 

К –максимальна кількість балів, які студент може отримати на практичних заняттях у 

семестрі, 

А– сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою при вивченні дисципліни у семестрі, 

включаючи оцінки «2», 

п– кількість цих оцінок (не менше трьох оцінок за семестр), 

A 
– середня оцінка за відповіді. 

n 

Кількість балів Х заокруглюють до цілих. Якщо середня оцінка поточного контролю менша за 2.5, 

то Х = 0. 

Залік наприкінці семестру отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були 

передбаченіробочою програмою, та набрали кількість балів, не меншу за 60. Залік не 

передбачає обов’язкову присутність студента. Залік за талоном №2 і перед комісією 

проводиться в усній формі з оцінюванням за 100-бальною шкалою. 
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Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Залік і екзамен за талоном № 2 і К проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною, 

національною і ЄКТС шкалою. 

Оцінювання досягнутих успіхів студентом за семестр проводиться у 100 бальній шкалі, після 

чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці. 

 

Шкала 

оцінюванн

я 

університе

ту 

(в балах) 

 

Національ

на 

шкала 

оцінюванн

я 

 

Оцінка 

з 

заліку 

Шкала 

ЕСТS 

Сумарн

а 

модуль

на 

оцінка 

(в 

балах) 

Оцінка 

за 

шкало

ю 

ЕСТS 

 

Визначення 

 

90100 

 

“відмінно” 
“зарахо

ва 

но” 

 

90100 

 

А 

Відмінно – відмінне 

виконання 

лише з незначною

 кількістю помилок 

 

 

7589 

 

 

“добре” 

 
8289 В 

Дуже добре – вище 

середнього 

рівня з кількома помилками 

 

7581 

 

С 

Добре – в загальному 

правильна 

робота з певною кількістю 

грубих помилок 

 

6074 

 

“задовільн

о” 

6774 D 
Задовільно   –   непогано,   

але   зі 

значною кількістю недоліків 

6066 Е 
Достатньо 

 виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 

 

 

05

9 

 

 

“незадовільн

о” 

 

“не 

зарахова

но 

” 

 

3559 

 

FX 
Незадовільно –

 потрібно 

працювати, перед тим

 як отримати 

екзамен (залік) 

034 F 
Незадовільно –

 необхідна 

серйозна подальша робота 

8. Питання до заліку. 

 Основні нормативні документи забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами 

реабілітації в Україні. 

 Охарактеризуйте допоміжні засоби пересування. 

 Визначити позиції страхування при ходьбі рівною поверхнею. 

 Визначити піднімання і спускання з бордюру та позиції страхування при цьому. 

 Проаналізувати нормативні документи з технічної адаптації середовища до потреб осіб з 

інвалідністю. 

 Обґрунтуйте мінімальні розміри зони розвороту, площадок перед входом в приміщення і 

вхідних тамбурів. 

 Опишіть основні вимоги до входів у будинки і приміщення, вимоги до дверей і напрямку їх 
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відкривання, поручні, сходи, пандуси, кнопка виклику, ліфти і підйомники. 

 Критерії технічних засобів реабілітації. 

 Нормативно-правова база забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації в 

Україні. 

 Особливості підбору інвалідного візка. 

 Моделі пересування при застосуванні милиць, палиць, ходунків. 

 Позиції страхування при підніманні та спусканні зі сходів. 

 Профілактика виникнення вторинних ускладнень в осіб з тяжкими руховими порушеннями. 

 Технічна адаптація середовища. 

 Підходи до вирішення проблем адаптації. 

 Технічні вимоги до параметрів зон і просторів для осіб з інвалідністю: габарити крісла- 

коляски, зони для розміщення крісла-коляски. 

 Благоустрій прилеглої території і пішохідні шляхи; рекомендації до проектування житлових 

будинків. 

 Основні вимоги і правила конструювання доступних допоміжних засобів. 

 Практичне виконання конструювання доступних допоміжних засобів. 

9. Політика дисципліни Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни 

базується на нормативно-правових актах університету. 

 дедлайни та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Студент, які не виконав усі передбачені індивідуальні завдання не 

може мати складеною форму контролю за основним талоном. 

 академічна доброчесність: Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 

під час он-лайн тестування (наприклад, за допомогою Google Forms). 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять не є обов’язковим компонентом 

оцінювання, і за це бали не нараховуються. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, участь у 

змаганнях, міжнародне стажування, індивідуальний графік) навчання може відбуватись в он-лайн 

формі за погодженням із керівником курсу. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна 

1. Вихляєв Ю. М. Реабілітаційні технології і технічні засоби для відновлення 

людей з обмеженими фізичними можливостями (на прикладі сліпих) : навчальний посібник / 

Ю.М. Вихляєв; Національний технічний університет 

України "Київський політехний інститут". – Вінниця : Рогальська І. О., 2012. 

– 143 с. 

2. Вовканич А.С. Вступ до фізичної реабілітації: навч.посібник / А.С. Вовканич. – Львів: 

ЛДУФК, 2013. – 184 с. 

3. Медицинская реабилитация в терапии: руководство для студентов и врачей / Под ред. В.Н. 

Сокрута, В.Н. Казакова – Д.: ОАО УкрНТЭК, 2001. – 1076 с. 

4. Мухін В.М. Фізична реабілітація. / К.: Олімпійська література, – 2015. – 471 с. 

5. Попадюха Ю. А. Технічні засоби для відновлення рухових функцій верхніх 

кінцівок людини / Ю. А. Попадюха, Н. І. Пеценко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. 

Драгоманова. Сер. 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 14. – 2009. – С. 165–168 

6. Технічні засоби в фізичній реабілітації:Опорний навчально-методичний інтерактивний 

комплекс / За заг.ред. Т. В. Кухтик. - Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая,2010. – 106 с. 

Допоміжна 

1. Использование тренажеров в оздоровительных целях / А. А. Шелюженко, С.А. Душанин, Е.А. 

Нирогова, Л.Я. Ивашенко. К.: Здоров’я, 1984. – 135 с. 

2. Лікувальна фізкультура в санаторно-куротних закладах / За ред. Л.І. Фісенко – К.: Купріянова, 

– 2005. – 400с. 

3. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры: Учеб.пособие / 
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Под.ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2000. – 152 с. 

4. Современные методы механотерапии в медицинской реабилитации : науч.- метод. 

пособие / под ред. И. З. Самосюка. – Киев : Науч.свит, 2009. – 184 с. 
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