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ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни «Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності 

нервової системи» 

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 кредити ЄКТС 
Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 
Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 3, семестр – 5, вид підсумкового контролю – екзамен 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 
Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 

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

групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, рольові ігри, web-орієнтовані і 

мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 

Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 

Герасименко Олександр Сергійович 

 
Кандидат наук фізичного виховання і спорту, доцент кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

Фігура Оксана Андріївна Викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання – вивчення  і здатності до застосування у професійній діяльності основних 

методів обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: спостереження, анкетування, вимірювання 

та тестування, документувати їх результати; виявлення патологічних процесів та функціональних і 

рухових порушень у пацієнтів/клієнтів із складною прогресуючою та мультисистемною патологією 

нервової системи. 

 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp


 
 

 

Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

 основні рухові та функціональні порушення систем при травмах та захворюваннях нервової 

системи; 

  найважливіші патогенетичні фактори формування патологічних процесів в організмі 

людини при патології нервової системи; 

  схеми дослідження пацієнтів за системою МКФ та їх взаємозв’язків; 

  методичні основи фізичного обстеження пацієнта; 

  оцінки результатів фізичного обстеження пацієнтів і використання їх в професійній 

практиці. 

Студент повинен вміти: 

 проводити оцінку неврологічного стану пацієнта; збирати анамнез, опитуючи пацієнтів 

(членів його сім’ї, лікарів); проводити обстеження, обираючи адекватні методи обстеження 

(тести), які прийняті у фізичній терапії та ерготерапії, відповідно до стану пацієнта, 

враховуючи патологічні розлади органів та систем хворого чи особи з обмеженням 

життєдіяльності; 

  трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ);  

 безпечно та ефективно використовувати методи, обладнання й інструменти для визначення 

та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі; 

  визначати ступень контролю за рухом;  

 проводити аналіз нормальної та патологічної ходи (фази ходи), застосовувати тести та 

модифіковані шкали для оцінки функціонального стану м’язів, моторної функції, рухової 

активності, побутових можливостей та функціональної незалежності;  

 проводити аналіз результатів (норма/патологія); проводити поточний та етапний контроль 

стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані 

результати. 

 розуміти і формулювати проблему, яка розглядається;  

 визначати мету і завдання для вирішення поставленої проблеми; 

 підбирати і використовувати інформативні та надійні тести для визначення рівня порушення 

рухових функцій та фізичного стану пацієнта, з яким буде проводитись фізична терапія та 

ерготерапія відповідно до нозології при порушенні діяльності нервової системи. 

 

Компетентності 

загальні: 
– Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

– Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

– Навички міжособистісної взаємодії.  

– Здатність працювати в команді.  

– Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

– Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 фахові: 

– Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим 

медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх 

використання і зв'язок з охороною здоров’я.  

– Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та 

його рухові функції.  

– Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції придатні 

засоби фізичної терапії, ерготерапії.  

– Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної 

терапії, ерготерапії.  

– Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну 

діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, 

кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини.  



 
 

– Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: 

спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати.  

– Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії.  

– Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії функціональним 

можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

– Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта 

відповідними засобами й методами та документувати отримані результати.  

– Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. 

 

 Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання  з 

«Функціональної  анатомії», «Основ фізичної терапії та ерготерапії», «Міжнародної класифікації 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я», «Основ неврології та нейрохірургії (за 

професійним спрямуванням)», « Терапевтичних вправ».  

 Постреквізити дисципліни: є базою для вивчення дисципіни «Фізична терапія та ерготерапія 

при порушенні дяльності нервової системи»  та передбачає можливість застосування отриманих 

знань у процесі проходження клінічних практик, виконання курсової роботи, а також під час 

вивчення навчальних курсів другого (магістерського) рівня вищої освіти із проблем фізичної терапії, 

ерготерапії. 

 

4. Програма дисципліни 

 Топографічна оцінка неврологічного статусу пацієнта в фізичній терапії. Характеристика 

та основні критерії оцінки. Методики та топографічна послідовність оцінки функціональних 

порушень: стан свідомості пацієнта, функції черепних нервів, рухової функції, чутливості та 

рефлексів, координаційної функції, тощо. Поняття реабілітаційний діагноз. Методики обстеження 

свідомості та тяжкості стану пацієнта (Шкала ком Глазго, Шкала Apache 2 (Acute Physiology And 

Chronic Health Evaluation)): методика проведення, аналіз отриманих результатів (термінологія та 

ознаки). Методики обстеження функції черепних нервів та вищих коркових функцій (Монреальська 

шкала оцінювання когнітивних функцій) та критерії оцінки результатів. 

Місце Міжнародної класифікації функціонування (МКФ) в системі фізичної терапії 

неврологічних пацієнтів. 

Обстеження чутливості та рефлекторно-рухової сфери. Охарактеризувати види чутливості. 

Методики визначення та оцінки чутливості та встановлення характеру змін при порушеннях 

норма/патологія: опитувальник болю DN4 (оцінка нейропатичного компоненту болю). 

Охарактеризувати види рефлексів, поняття рефлекторна дуга. Методики визначення та оцінки 

рефлексів та їх стан норми/патології. Основні види патологічних рефлексів.  

Основні функціональні порушення  при травмах та захворюваннях нервової системи та їх 

характеристика. 

Обстеження функціонального стану м’язів. Охарактеризувати патологічні зміни 

функціонального стану м’язів при травмах та захворюваннях НС: спастичність, ригідність, паратонія, 

гіпотонія. Оцінка тонусу м’язів (модифікована шкала спастичностіАшфорта (Modified Ashworth Scale 

of Muscle Spasticity)): методика проведення, аналіз отриманих результатів норма/патологія. Оцінка 

сили м’язів (шкала Ловетта): методика проведення, аналіз отриманих результатів норма/патологія. 

Оцінка сили м’язових скорочень (шкала Оксфорда): методика проведення, аналіз отриманих 

результатів. Проби для виявлення скритих парезів: верхня та нижня проби по Менгацціні, верхня та 

нижня проби по Баре, автоматична пронація по Бабинському, ульнарний дефект по Вендеровичу, 

поза Будди (Панченко), динамічна проба: методика проведення, аналіз отриманих результатів. Оцінка 

ступеня рухових порушень (шкала Ліндмарка, індекс Мотрисайті, тест контролю руху тулуба TRUNK 

Control Nest, Motor club assessment): методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

Шкала Ліндмарка: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

Методи обстеження рухової активності (мобільності): вертикалізація, стояння та ходьба, 

можливості переміщення. Вертикалізація та загальний алгоритм вертикалізації. Шкали моніторингу 

у ході вертикалізації (Індекс мобільності Рівермід Rivermead mobility index, Шкала оцінки болю 

(VAS), Поведінкова шкала болю – Behavioral Pain Scale (BPS), Моторний контроль вертикалізації): 

методика проведення, аналіз отриманих результатів.  Характеристика формувань порушень 

постурального балансу у пацієнтів неврологічного статусу. Оцінка постурального балансу (оцінка 



 
 

балансу в положенні сидячи (Sitting Balance Score), шкала утримання вертикальної пози (Standing 

Balance), шкала рівноваги Берга (BERG BALANCE SCALE – BBS): методика проведення, аналіз 

отриманих результатів. Нормальна хода як критерій оцінки патологічної ходи. Охарактеризувати 

аспекти нормальної ходи: цикли ходи, фази ходи, діапазон руху, реакцію суглобів та м’язову 

активність. Патологічна хода та її типи. Функціональні критерії ходи. Клінічна шкала оцінки 

«синдрому відштовхування». Класифікація функціональної здатності до переміщення. Тест «Встань 

та йди» з обліком часу, 10-метровий тест ходьби, тест оцінки динамічної ходьби, тест 4 квадрати: 

методика проведення, аналіз отриманих результатів.  

Моторний контроль вертикалізації: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

Інструментальні методи дослідження нервової системи:нейровізуалізаційні 

(рентгенографія, МРТ, комп'ютерна томографія, ехоенцефалоскопія). Характеристика 

нейровізуалізаціних методів дослідження та їх роль в неврологічній практиці. Показання та 

протипоказання до проведення нейровізуалізаціних методів діагностики. План обстеження пацієнта з 

ураженням різних відділів нервової системи. Інтерпретація заключень та встановлення діагнозу.  

Порівняльні характеристика МРТ та комп’ютерної томографії при дослідження нервової 

системи. 

Методи обстеження при черепно-мозковій травмі (ЧМТ). Оцінка стану пацієнтів з 

наслідками черепно-мозкової травми різного ступеня тяжкості за міжнародною класифікацією 

функціонування, інвалідності та здоров’я. Алгоритм обстеження пацієнтів з ЧМТ: (неврологічний 

дефіцит при ЧМТ – шкала NOS-TBI. оцінка рухової сфери – Індекс Мотрісіті, рівень рівноваги – 

шкала Берга, фізичне навантаження (показники втоми) – шкала Борга, рівень когнітивного стану – 

шкала Rancho Los Amigos, рівень візуально-просторової орієгтації – Walking Corsi Tapping Test): 

методика проведення, аналіз отриманих результатів.  

Основні функціональні та  рухові порушення при ЧМТ.  

Методи обстеження при спинно-мозковій травмі ( СМТ). Характеристика функціональних 

та рухових порушень при СМТ в залежності від рівня травматичного ушкодження. Алгоритм 

обстеження пацієнтів з СМТ – шкала ASIA: методика проведення, оцінка отриманих результатів. 

Основні функціональні та  рухові порушення при СМТ.  

Методи обстеження при цереброваскулярній патології (ГПМК). Оцінка стану пацієнтів з 

наслідками гострого порушення мозкового кровообігу за міжнародною класифікацією 

функціонування, інвалідності та здоров’я. Алгоритм обстеження пацієнтів з ГПМК в залежності від 

періоду захворювання: загальна оцінка стану порушених функцій (Шкала інсульту Національного 

інституту здоров’я, Канадська Неврологічна Шкала, Бал Оргогоза); оцінка елементарних пошкоджень 

в руховій сфері і комплексна оцінка моторики; оцінка локальних функціональних порушень (функція 

кисті, мобільність); оцінка фізичного та психічного здоров’я побутової та соціальної активності. 

Основні функціональні та рухові порушення при ГПМК, їх характеристика. 

Методи обстеження при демієлінізуючих захворюваннях (розсіяний склероз). 

Характеристика неврологічних симптомів та підходів до проведення фізичної терапії при розсіяному 

склерозі. Алгоритм обстеження пацієнтів на РС: (оцінка неврологічного дефіциту – шкала ступеня 

інвалідизації Expаnded Disability Status Scale, EDSS, оцінка ураження функціональних систем – шкала 

Functional System, FS за J. Kurtzke, оцінка нейропсихологічних порушень – тести (Frontal assessment 

battery (FAB), шкала депресії Бека, фізичне навантаження (показники втоми) - шкала Fatigue 

Descriptive Scale (FDS), шкала Modified Fatigue Impact Scale (MFIS, 7 Multiple Sclerosis Council for 

Clinical Practice Guidelines): методика проведення, оцінка отриманих результатів. 

Основні неврологічні симптоми при розсіяному склерозі. 

Методи обстеження при нейродегенеративних захворюваннях (хвороба Паркінсона). 

Характеристика функціональних та рухових порушень в залежності від стадії тяжкості хвороби 

Паркінсона. Алгоритм обстеження пацієнтів з хворобою Паркінсона: оцінка хвороби Паркінсона - 

Уніфікована рейтингова шкала UPDRS, оцінка мобільності (переміщення тіла у просторі та 

постуральної реакції в спокої та при русі) - шкали – M-PAS chair, Mini-BES Test; оцінка функції 

ходьби - шкали - 10MW, 6MWD які направлені на дослідження м’язової витривалості в нижніх 

кінцівках, стереотипу ходьби, оцінка рівноваги – Тест щвидких поворотів (Rapid TurnsTest) та шкала 

оцінки збереження рівноваги під час активності–Activities Balance Confidence (ABC), оцінка якості 

життя – опитувальник PDQ-39: методика проведення, оцінка отриманих результатів.  

Основні функціональні та рухові порушення в залежності від стадії  тяжкості   хвороби 

Паркінсона. 



 
 

Методи обстеження при захворюваннях ПНС. Характеристика синдромів, функціональних 

та рухових порушень при травмах та захворюваннях ПНС верхніх кінцівок: оцінка сили м’язів – 

ММТ, тест Фалена, тест Фалена-Дуркана: методика проведення, оцінка отриманих результатів. 

Характеристика синдромів, функціональних та рухових порушень при травмах та захворюваннях 

ПНС нижніх кінцівок: оцінка сили м’язів – ММТ, обстеження больової, тактильної і вібраційної 

чутливості - шкала NDS (Neuropathy Disability Score), дослідження рефлексів - шкали TSS, NIS: 

методика проведення, оцінка отриманих результатів.  

Основні симптоми та синдроми, функціональні та рухові порушення при         травмах  та 

захворюваннях ПНС верхніх і нижніх кінцівок. 

Методи оцінки контролю відновлення пацієнтів неврологічного статусу. Характеристика 

оцінки рівня побутової та соціальної активності: Тест дослідження функцій руки (Action Research 

Arm Test), оцінка повсякденної активності – шкала Activities of Daily Living (ADL), оцінка стадії 

відновлення верхньої і нижньої кінцівки – шкала Chedoke-Mc Master Stroke Assessment, Fugl Meyer: 

методика проведення, оцінка отриманих результатів.  

Види синкінезій, характеристика, їх вплив на відновлення рухової функції. 

 Курсивом виділено тематику для самостійного опрацювання 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 Топографічна оцінка неврологічного статусу пацієнта в фізичній терапії.  

 Обстеження чутливості та рефлекторно-рухової сфери.  

 Обстеження функціонального стану м’язів.  

 Методи обстеження рухової активності (мобільності): вертикалізація, стояння та ходьба, 

можливості переміщення.  

 Інструментальні методи дослідження нервової системи. 

 Методи обстеження при черепно-мозковій травмі (ЧМТ). 

 Методи обстеження при спинно-мозковій травмі ( СМТ).  

 Методи обстеження при цереброваскулярній патології (ГПМК).  

 Методи обстеження при демієлінізуючих захворюваннях (розсіяний склероз).  

 Методи обстеження при нейродегенеративних захворюваннях (хвороба Паркінсона).  

 Методи обстеження при захворюваннях ПНС.  

 Методи оцінки контролю відновлення пацієнтів неврологічного статусу. 

 

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

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях (№16, №33 (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 (стенди, таблиці, посібники, довідники, інший 

роздатковий матеріал). 

6.Інформація про консультації 

  Консультації проводяться за потреби у часі, узгодженому з викладачем. 

7.Система оцінювання 

 Контроль знань студентів здійснюється під час відповідей на практичних заняттях, 

співбесіди з лектором, написання самостійної роботи. Формою підсумкового контролю є екзамен.  

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного 

та письмового опитування на практичних заняттях за темою лекції та навчального матеріалу, 

запланованого на самостійне опрацювання студентом; оцінки виконання підсумкової контрольної 

роботи, співбесіди з лектором та екзамену. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 

Поточна успішність 

Екзамен 

Усні відповіді на практичних заняттях 60 

Підсумкова контрольна  робота 30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних  заняттях (60 

балів), за підсумкову контрольну роботу (30 балів) та співбесіду з лектором (10 балів).  

Усні відповіді на практичних заняттях, рівень засвоєння навчального матеріалу відведеного на 

самостійне опрацювання студентом, рівень засвоєння практичних навичок оцінюється балами «5», 

«4», «3», «2», «1», «0». 

Кількість балів набраних  на практичних заняттях обчислюється за формулою: 

, де 

  А – сума балів, набраних на практичному занятті; п – кількість відповідей, отриманих на 

практичних заняттях за семестр (не менше шести оцінок за семестр), якщо п<6, то у формулі 

приймаємо  п=6,  

К=60 - максимальна кількість балів,  яку  можна отримати на практичних заняттях за семестр. 

Підсумкова контрольна робота (30 балів) передбачає виконання описових та (або) тестових 

завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, виділених на оцінку підсумкової 

контрольної роботи, виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту 

розкриття питання та правильність виконання завдань. 

Співбесіда з лектором (10 балів) проходить у вигляді опитування за окремими темами 

відповідно до програми навчальної дисципліни наприкінці семестру.  

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як поточна успішності за семестр з ваговим 

коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен у 100-бальній шкалі з ваговим коефіцієнтом 0,4 і знаходиться 

за формулою: 

 
0,6 0,4

сум пот сзв підс
S S S   

, 

де пот сзв
S

–кількість балів за поточний контроль у семестрі; 

підс
S – кількість балів за підсумковий контроль (екзамен). 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною 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. 
 

1. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах)  

Національна 

шкала 

оцінювання 

Оцінка з 

заліку  

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

оцінка  

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

Визначення 

90 -100 “відмінно” 
“зараховано

” 

94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише 

з незначною кількістю помилок 

75-89 “добре” 
87-93 В Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

5

K

n

A
Х 



 
 

70-86 С Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

60-74 “задовільно” 

63-69 D Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

50-62 Е Достатньо - виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

0-59 “незадовільно” 

“не 
зараховано” 

40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати, 
перед тим як отримати екзамен 

(залік) 

0-39 F Незадовільно –необхідна серйозна 

подальша робота 

8. Питання до екзамену 

1. Охарактеризуйте поняття реабілітаційний діагноз. 

2. Топографічна послідовність оцінки функціональних порушень: стан свідомості   пацієнта, 

функції черепних нервів, рухової функції, чутливості та рефлексів, координаційної функції, 

тощо. 

3. Назвіть та охарактеризуйте складові рефлекторної дуги та їх функції. 

4. Види рефлексів та їх зміни при патологічних станах. Дайте характеристику кожній з них. 

5. Види рефлексів. Дайте характеристику поверхневим рефлексам. Які методики для оцінки 

поверхневих рефлексів Ви знаєте? 

6. Види патологічних рефлексів. Дайте характеристику глибоким рефлексам. Які методики для 

оцінки глибоких рефлексів Ви знаєте? 

7. Види чутливості. Дайте характеристику поверхневій чутливості. Які методики оцінки 

поверхневої чутливості Ви знаєте? Назвіть основні порушення поверхневої чутливості. 

8. Дайте характеристику глибокій чутливості. Які методики оцінки глибокої чутливості Ви 

знаєте? Назвіть основні порушення глибокої чутливості. 

9. Дайте характеристику порушенням когнітивних функцій при патології нервової системи. 

Які методики (тести), шкали оцінки когнітивних функцій Ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 

10. Якими параметрами визначається стан м’язів. Охарактеризуйте методики визначення сили 

м’язів. 

11. Якими параметрами визначається стан м’язів. Охарактеризуйте методики визначення 

тонусу м’язів. 

12. Які методики та шкали для визначення стану м’язової системи Ви знаєте? Опишіть їх. 

13. Які тести для визначення функціональної здатності м’язів Ви знаєте? 

Охарактеризуйте їх.    

14. Дайте характеристику функціональним порушення при травмах та 

захворюваннях нервової системи при уражені верхнього мотонейрону. 

15. Дайте характеристику функціональним порушення при травмах та 

захворюваннях нервової системи при уражені нижнього мотонейрону. 

16. Дайте характеристику порушенням рухової функції при травмах та захворюваннях нервової 

системи. Які тести, шкали оцінки порушень рухової функції Ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 

17. Характеристика нейровізуалізаціних методів дослідження та їх роль в неврологічній 

практиці. Показання та протипоказання до проведення нейровізуалізаціних методів 

діагностики. 

18. Вертикалізація та загальний алгоритм вертикалізації. 

19. Дайте характеристику пасивному типу вертикалізації. 

20. Дайте характеристику пасивно-активному типу вертикалізації. 

21. Характеристика формувань порушень постурального балансу у пацієнтів неврологічного 

статусу. 



 

 

 

22. Охарактеризувати аспекти нормальної ходи: цикли ходи, фази ходи, діапазон руху, 

реакцію суглобів та м’язову активність. 

23. Патологічна хода та її типи. Функціональні критерії ходи. 

24. Які тести оцінки ходи Ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 

25. Характеристика методу моторного контролю вертикалізації. 

26. Постуральний контроль, рівні порушення рівноваги. Які тести оцінки 

рівноваги Ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 

27. Яка мета тестування пацієнта перед початком реабілітаційного процесу. 

28. Характеристика нейровізуалізаціних методів дослідження та їх роль в неврологічній 

практиці. Показання та протипоказання до проведення нейровізуалізаціних методів 

діагностики. 

29. Характеристика ультразвукових методів дослідження та їх роль в неврологічній практиці. 

Показання та протипоказання до проведення ультразвукових методів діагностики. 

30. Характеристика електрофізіологічних методів дослідження та їх роль в неврологічній 

практиці. Показання та протипоказання до проведення електрофізіологічних методів 

діагностики. 

31. Охарактеризуйте функціональні та рухові порушення при ЧМТ в залежності   від виду 

травматичного ушкодження. 

32. Дайте характеристику алгоритму обстеження пацієнтів з ЧМТ. 

33. Характеристика функціональних та рухових порушень при СМТ в залежності  від рівня 

травматичного ушкодження. 

34. Дайте характеристику алгоритму обстеження пацієнтів з СМТ. 

35. Охарактеризуйте алгоритм обстеження пацієнтів з ГПМК в залежності від періоду 

захворювання: загальна оцінка стану порушених. 

36. Характеристика неврологічних симптомів та підходів до проведення фізичної терапії при 

розсіяному склерозі. 

37. Характеристика функціональних та рухових порушень в залежності від стадії тяжкості 

хвороби на розсіяний склероз. 

38. Охарактеризуйте алгоритм обстеження пацієнтів на РС. 

39. Характеристика функціональних та рухових порушень в залежності від стадії тяжкості 

хвороби Паркінсона. 

40. Охарактеризуйте алгоритм обстеження пацієнтів з хворобою Паркінсона. 

41. Охарактеризуйте синдроми, функціональні та рухові порушення при травмах та 

захворюваннях ПНС верхніх кінцівок. 

42. Охарактеризуйте синдроми, функціональні та рухові порушення при травмах та 

захворюваннях ПНС нижніх кінцівок. 

 

Практичні питання 

1. Методика обстеження свідомості та тяжкості стану пацієнта (Шкала ком  Глазго, 

Шкала Apache2 (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation)). 

2. Методика обстеження функції черепних нервів та вищих коркових функцій (Монреальська 

шкала оцінювання когнітивних функцій). 

3. Методики визначення та оцінки чутливості та встановлення характеру змін при 

порушеннях норма/патологія. 

4. Методики визначення та оцінки рефлексів та їх стан норми/патології. 

5. Оцінка тонусу м’язів (модифікована шкала спастичності Ашфорта (Modified Ashworth Scale 

of Muscle Spasticity)): методика проведення, аналіз отриманих результатів норма/патологія. 

6. Оцінка сили м’язів (шкала Ловетта): методика проведення, аналіз отриманих результатів 

норма/патологія. 

7. Проби для виявлення скритих парезів: верхня та нижня проби по Менгацціні, верхня та 

нижня проби по Баре, автоматична пронація по Бабинському, ульнарний дефект по 

Вендеровичу, поза Будди (Панченко), динамічна проба: методика проведення, аналіз 

отриманих результатів норма/патологія. 



 

 

8. Оцінка ступеня рухових порушень (шкала Ліндмарка): методика проведення, аналіз 

отриманих результатів. 

9. Оцінка ступеня рухових порушень (індекс Мотрисайті): методика проведення, аналіз 

отриманих результатів. 

10. Оцінка ступеня рухових порушень (тест контролю руху тулуба TRUNK Control Nest, Motor 

club assessment): методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

11. Шкала моніторингу у ході вертикалізації (Індекс мобільності Рівермід Rivermead mobility 

index): методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

12. Шкала моніторингу у ході вертикалізації (Шкала оцінки болю (VAS)): методика 

проведення, аналіз отриманих результатів. 

13. Шкала моніторингу у ході вертикалізації (Поведінкова шкала болю - Behavioral Pain Scale 

(BPS)): методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

14. Шкала моніторингу у ході вертикалізації (Моторний контроль вертикалізації): методика 

проведення, аналіз отриманих результатів. 

15. Методи оцінки постурального балансу (оцінка балансу в положенні сидячи (Sitting Balance 

Score)): методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

16. Методи оцінки постурального балансу (шкала утримання вертикальної пози (Standing 

Balance)): методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

17. Методи оцінки постурального балансу (шкала рівноваги Берга (BERG BALANCE SCALE 

– BBS)): методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

18. Методи обстеження у відновленні навичок ходьби: Тест «Встань та йди» з обліком часу: 

методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

19. Методи обстеження у відновленні навичок ходьби: 10-метровий тест 

ходьби: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

20. Методи обстеження у відновленні навичок ходьби: тест оцінки динамічної ходьби: 

методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

21. Методи обстеження у відновленні навичок ходьби: тест 4 квадрати: 

методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

22. Методи обстеження пацієнтів з ЧМТ: неврологічний дефіцит при ЧМТ – шкала NOS-

TBI: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

23. Методи обстеження пацієнтів з ЧМТ: оцінка рухової сфери – Індекс Мотрісіті: методика 

проведення, аналіз отриманих результатів. 

24. Методи обстеження пацієнтів з ЧМТ: рівень рівноваги – шкала Берга: методика 

проведення, аналіз отриманих результатів. 

25. Методи обстеження пацієнтів з ЧМТ: фізичне навантаження (показники втоми) – шкала 

Борга: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

26. Методи обстеження пацієнтів з ЧМТ: рівень когнітивного стану – шкала  Rancho Los 

Amigos: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

27. Методи обстеження пацієнтів з ЧМТ: рівень візуально-просторової орієгтації – Walking 

Corsi Tapping Test): методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

28. Методи обстеження пацієнтів з СМТ – шкала ASIA: методика проведення, аналіз 

отриманих результатів. 

29. Шкала інсульту Національного інституту здоров’я: методика проведення, аналіз 

отриманих результатів. 

30. Канадська Неврологічна Шкала, Бал Оргогоза: методика проведення, аналіз отриманих 

результатів. 

31. Шкали оцінки функції руки: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

32. Методика проведення тесту для руки Френчай та критерії оцінки функціональних 

можливостей паралітичної кінцівки. 

33. Методики виявлення неглекту. 

34. Методи обстеження пацієнтів на РС: оцінка неврологічного дефіциту – шкала ступеня 

інвалідизації Expаnded Disability Status Scale, EDSS: методика проведення, аналіз 

отриманих результатів. 



 
 

35. Методи обстеження пацієнтів на РС: оцінка ураження функціональних систем – шкала 

Functional System, FS за J. Kurtzke: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

36. Методи обстеження пацієнтів на РС: оцінка нейропсихологічних порушень 

тести (Frontal assessment battery (FAB)): методика проведення, аналіз отриманих 

результатів. 

37. Методи обстеження пацієнтів на РС: шкала депресії Бека: методика проведення, аналіз 

отриманих результатів. 

38. Методи обстеження пацієнтів на РС: оцінка фізичного навантаження (показники втоми) - 

шкала Fatigue Descriptive Scale (FDS), шкала Modified Fatigue Impact Scale (MFIS, Multiple 

Sclerosis Council for Clinical Practice Guidelines): методика проведення, аналіз отриманих 

результатів. 

39. Методи обстеження пацієнтів з хворобою Паркінсона: оцінка хвороби Паркінсона - 

Уніфікована рейтингова шкала UPDRS: методика проведення, аналіз отриманих 

результатів. 

40. Методи обстеження пацієнтів з хворобою Паркінсона: оцінка мобільності (переміщення 

тіла у просторі та постуральної реакції в спокої та при русі) – шкали M-PAS chair, Mini-

BES Test: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

41. Методи обстеження пацієнтів з хворобою Паркінсона: оцінка функції ходьби - шкали - 

10MW, 6MWD які направлені на дослідження м’язової витривалості в нижніх кінцівках, 

стереотипу ходьби: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

42. Методи обстеження пацієнтів з хворобою Паркінсона: оцінка рівноваги – Тест щвидких 

поворотів (Rapid Turns Test) та шкала оцінки збереження рівноваги під час активності– 

Activities Balance Confidence (ABC): методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

43. Методи обстеження пацієнтів з хворобою Паркінсона: оцінка якості життя – опитувальник 

PDQ-39: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

44. Методика проведення ММТ та оцінка сили м’язів верхньої кінцівки. 

45. Методика проведення ММТ та оцінка сили м’язів нижньої кінцівки. 

46. Тест Фалена, тест Фалена-Дуркана: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

47. Методи обстеження больової, тактильної і вібраційної чутливості при порушені ПНС: 

шкала NDS (Neuropathy Disability Score) IS: методика проведення, аналіз отриманих 

результатів. 

48. Методи обстеження больової, тактильної і вібраційної чутливості при порушені ПНС: 

дослідження рефлексів - шкали TSS, NIS: методика проведення, аналіз отриманих 

результатів. 

49. Тест дослідження функцій руки (Action Research Arm Test): методика проведення, аналіз 

отриманих результатів. 

50. Оцінка повсякденної активності – шкала Activities of Daily Living (ADL): методика 

проведення, аналіз отриманих результатів. 

51. Методи оцінки стадії відновлення верхньої кінцівки – шкала Chedoke- McMaster Stroke 

Assessment: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

52. Методи оцінки стадії відновлення нижньої кінцівки – шкала Chedoke- McMaster Stroke 

Assessment: методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

53. Методи оцінки стадії відновлення балансу– шкала Chedoke-McMaster Stroke Assessment: 

методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

54. Оцінка рухової функції верхньої кінцівки за шкалою Фугл-Мейера (Fugl- Meyer assessment 

of physical performance): методика проведення, аналіз отриманих   результатів. 

55. Оцінка рухової функції нижньої кінцівки за шкалою Фугл-Мейера (Fugl- Meyer assessment 

of physical performance): методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

56. Оцінка рівноваги за шкалою Фугл-Мейера (Fugl-Meyer assessment of physical performance): 

методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

57. Оцінка амплітуди рухів та чутливості за шкалою Фугл-Мейера (Fugl-Meyer assessment of 

physical performance): методика проведення, аналіз отриманих результатів. 

 

 

 



 
 

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. Бойчук Т., Голубева М., Левандовский О., Основи діагностичних досліджень у фізичній 

реабілітації, - Львів: ЗУКЦ, 2010. – 239 с. 

2. Воронін Д. М,, Павлюк Є. О. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи : навч. 

посібник / Д. М. Вороній, Є. О. Павлюк. — Хмельницький :ХНУ, 2011.-143 с. 

3. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами і захворюваннями нервової системи: 

Навч. посібник – К.: Олімпійська література, 2006. – 196 с. 

4. Рокошевська В.В. Фізична реабілітація хворих після перенесеного мозкового геморагічного 

інсульту в умовах стаціонару / В.В. Рокошевська методичний посібник. - Л. :ПП. Сорока Т. 

Б., - 2010 – 96 с. 

5. Соколова Л.І.Методи обстеження неврологічного хворого: навчальний посібник / 

Л.І.Соколова, Т.М. Черенько, Т.І. Ілляш та ін. — 2-е видання. Видавництво ВСВ Медицина. 

2020.- 144 с. 

 

        Допоміжна: 

1. Інсульт геморагічний [електронний ресурс]. Режим 

доступу:https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3343/insult-gemoragichnij 

2. Кіреєв І. В. / Ішемічний інсульт: етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика, сучасна 

фармакотерапія, медико-соціальна реабілітація : метод. рек. для лікарів та здобувачів вищої 

освіти / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська – Х. : НФаУ, 2019. – 24 с. 

3. Кочесов В.А.Основы  интенсивной  реабилитации. Травма позвоночника и спинного 

мозка.ЭЛБИ - СПб.,2005-128 с. 

4. Легкая черепно-мозкова травма реабілітаційний інструментарій,/ пер.з англ.Роман Шиян.-

К.:Наш формат, 2020. – 704 с. 

5. Наш інсульт був нам наукою [электронний ресурс].Режим 

доступа:https://zn.ua/HEALTH/nash-insult-byl-nam-naukoy-298331_.html 

6. Федоришин Л.В., Саноцький Я.Є., Кардош Н.М. Хвороба Паркінсона: Методичні реко-

мендації. — Львів, Видавництво Мс: 2006. — 64 с., іл. 

7. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / Под. ред. А.Н. Беловой, О.Н. 

Щепетовой. – М.: Антидор, 2012. – 440 с. 
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