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1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти –  другий (магістерський) 
Галузь знань – 22 Охорона здоров’я  
Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 
Освітня програма – Фізична терапія 
Загальний обсягдисципліни – 3 кредити ЄКТС 
Статус дисципліни – вибіркова 
Інститут – фізичної культури і здоров’я 
Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 
Курс – 1;семестр – 1;вид підсумкового контролю – залік 
Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

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

аналітичний, робота в малих групах, презентації, рольові ігри, мультимедійні технології 

Форми навчання: денна(дистанційна) 
Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 
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Денна 1 1 90/3 32 16 – 14 – 60 – + – 

2. Викладачі 
Флюнт Ігор Степанович 

E-mail: igorf3007@ukr.net 

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

Закаляк Наталія Романівна 

E-mail: natalyazak69@gmail.com 

Кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання: сформувати у майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії глибокі 

знання у сфері застосування найновіших технологій, спрямованих на суттєве підвищення 

ефективності реабілітації осіб з органічними ураженнями нервової системи, а саме  

принципово нової технології відновного лікування дитячих церебральних паралічів (ДЦП) — 

системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (СІНР), відомої в світі, як метод 

професора Козявкіна.. 

Результати навчання:  

Здобувач вищої освіти повинен 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;  

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp
mailto:igorf3007@ukr.net
mailto:natalyazak69@gmail.com


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

церебральний параліч; 

− сучасні методи й 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.          

Здобувач вищої освіти повинен 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. 

Компетентності: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 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 допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та 

пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії; 

−  здатність формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної 

терапії та/або ерготерапії; 

−  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;  

− здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/ догляду, профілактиці 

захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя; 

−  здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та 

ерготерапії 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою дисципліни знання з дисциплін «Вступ у 

фізичну терапію та ерготерапію», «Міжнародна класифікація функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я», «Основи фізичної терапії та ерготерапії», «Функціональна 

анатомія людини», «Фізіологія  людини та рухової активності», «Масаж», «Основи 

неврології та нейрохірургії», «Неврологічні розлади психофізичного розвитку дитини», 

«Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи», 

«Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності нервової системи». 

Постреквізити дисципліни: набуті знання будуть застосовуватись під час проходження 

клінічних практик. 

 

4. Програма дисципліни 

Зміст основних розділів дисципліни 

Перинатальні ураження нервової системи та їх наслідки.  

Перинатальні ураження нервової системи, причини і прояви.Вплив несприятливих 

факторів на ембріон і плід. 

Класифікація перинатальних уражень нервової системи. Церебральні паралічі – 

ДЦП.Клінічна картина ураження центрального мотонейрона (центральні, спастичні 

паралічі). Клінічна картина ураження периферичного мотонейрона (мляві, атрофічні, 

атонічні паралічі). Патологічні зміни в суглобах при ДЦП. Зміни в суглобах при спастичних 

формах ДЦП. Зміни в суглобах при гіпотонічних формах ДЦП. Патологічні зміни в 

кульшових суглобах при ДЦП. Вроджена дисплазія кульшового суглоба, причини, види, 

клінічні симптоми і методи діагностики. 

Дослідження функціонального стану суглобів у пацієнтів з ДЦП. 

Методи лікування органічних уражень нервової системи. Класифікація сучасних 

методів реабілітації органічних уражень нервової системи. Медикаментозні та 

немедикаментозні методи медичної реабілітації. Ортопедичне і хірургічне втручання. Метод 

Козявкіна - система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. 

Соціально-педагогічні методи. Зоотерапія в корекціїї психомоторних порушень при 

ДЦП.Авторські терапевтичні системи реабілітації при ДЦП (метод Карела та Берти 

Бобат, метод рефлекс-локомоцій Войта, метод динамічного пропріоцептивного 

коригування (ДПК) за проф. К.О. Семеновою).  

Схема діагностичних обстежень в реабілітацї дітей з ДЦП за методикою СІНР.  

Методики антропометрії, адаптовані до хворих на органічні ураження нервової 

системи (вимірювання росту та ваги, АТ та частоти пульсу, обводів кінцівок та голови, 

довжини кінцівок та ступень, ширини розведення ніг). 

Дослідження функцій кисті у дітей з церебральним паралічем та їх оцінка за системою 

класифікації функції руки (МАСS). Рівні МАСS та відмінності між ними. Методика 

динамометрії. Оцінка хапальної функції кисті за модифікованою методикою С. 

Sоllегmаn.Проба на опозицію великого пальця руки. Тест-мішень для визначення 

координації кожної з рук. Дослідження рухових можливостей у дітей з церебральним 

паралічем та оцінка моторних порушень за системою класифікації великих моторних 

функцій (GМFСS). 

Схема психоневрологічного обстеження.ШкалаТардьєдля оцінювання спастичності. 

Нейроортопедичне та соматичне обстеження хворих на органічні ураження мозку. 

 

 

Комплекс медичних реабілітаційних заходів за СІНР.  



Методика полісегментарного біомеханічного коригування хребта в СІНР.Методики 

мобілізації суглобів кінцівок для усунення блокад суглобів і відновлення їхньої рухливості. 

Техніка мобілізації суглобів: ритмічна мобілізація, маніпуляція, позиційна мобілізація, 

постізометрична релаксація, розтягнення, пресура. Краніо-фаціальна мобілізація.  

Рефлексотерапія. 

Спеціальна система масажу в рамках реабілітаційної програми за СІНР.  

Завдання масажу в СІНР. Особливості масажу на етапах СІНР. Особливості масажу у 

дітей раннього віку (до року). Особливості масажу при млявих паралічах (периферичних) 

верхньої кінцівки. Особливості масажу при спастичних формах ДЦП.  

Особливості масажу при гіпотонічних формах ДЦП.Особливості масажу при 

гіперкінетичних формах ДЦП. 

Мобілізуюча гімнастика “від центру до периферії” в реабілітаційній програмі за 

СІНР.  

Особливості мобілізуючої гімнастики в системі реабілітації за методом В.І. Козявкіна. 

Мобілізуюча гімнастика на етапах реабілітації у СІНР. Характеристика заняття 

мобілізуючою гімнастикою (структура заняття, контроль фізичного навантаження. Заняття 

мобілізуючою гімнастикою за системою ―Павук‖. 

 

Ігротерапія. Комп’ютерна ігротерапія. Програми занять на комп’ютері для дітей із 

парезами. Програма занять із використанням платформи для пацієнтів з вертеброгенною 

патологією. Кистевий маніпулятор для вдосконалення рухів кисті. Гра ―Бджілка‖ і гра 

―Козаки‖.Тренажернекрісло.Універсальний ігровий пристрій. 

Програма біодинамічного коригування рухів. Реабілітаційні можливості 

спеціального костюма коригувальних рухів - біодинамічний коректор ―Спіраль‖.  

Пасивна мобілізація суглобів хребта та кінцівок з апаратом “Дельфін”. Мотиваційні 

аспекти реабілітації в СІНР. 

Тематика практичних занять 

 Перинатальні ураження нервової системи та їх наслідки. Аналіз методів лікування 

органічних уражень нервової системи. Дослідження функціонального стану суглобів у 

пацієнтів з ДЦП. 

 Опанування методиками діагностичних обстежень в реабілітації дітей з ДЦП за 

методикою СІНР: методика антропометрії, дослідження функцій кисті та їх оцінка, 

динамометрії, дослідження рухових можливостей та оцінка моторних порушень. 

 Опанування методиками мобілізації суглобів кінцівок для відновлення їхньої 

рухливості: ритмічна мобілізація, маніпуляція, позиційна мобілізація, постізометрична 

релаксація, розтягнення, пресура. 

 Засвоєння спеціальної системи масажу в рамках реабілітаційної програми за СІНР при 

спастичних, гіпотонічних та  гіперкінетичних формах ДЦП (практичне  заняття в клініці 

проф. Козявкіна В.І., м. Трускавець). 

 Методика мобілізуючої гімнастики ―від центру до периферії‖ в реабілітаційній 

програмі за СІНР. Засвоєння методики заняття мобілізуючою гімнастикою за системою 

―Павук‖. 

 Засвоєння вправ для занять мобілізуючою гімнастикою за СІНР: вправи для мобілізації 

хребта і периферичних суглобів при обмеженій і достатній функціональній свободі суглобів. 

 Засвоєння комплексу вправ для формування і поліпшення пересування і вертикалізації. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

пропонується (ІЗ) у вигляді підготовки реферату або електронної презентації на одну 

із запропонованих тем. Орієнтований обсяг реферату — 12–18 друкованих сторінок, 

презентації – 18-20 слайдів. ІЗ обговорюються і захищаються на  практичних заняттях.  

 

Орієнтовна тематика ІЗ з «Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації» 



1. Анатомо-фізіологічні особливості фізичного розвитку дитини, органів чуттів, шкіри, 

видільної і ендокринної систем. 

2. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку нервової системи здорових дітей. 

3. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку кістково-м’язової системи дитини. 

4. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку серцево-судинної і дихальної систем. 

5. Топічна діагностика уражень нервової системи в ранньому дитячому віці. 

6. Огляд соціально-педагогічних методів реабілітації дітей з ДЦП (кондуктивна педагогіка за 

А. Петьо, система М. Монтесорі, метод Г. Домана).  

7. Анімалотерапія, як  методи коригування психомоторних порушень при ДЦП. 

8. Ритмічна гімнастика, танцерухова терапія і вібротерапія в СІНР. 

9. Світлотерапія та музикотерапія в реабілітації дітей з ДЦП за СІНР. 

10. ЛФК і фізіотерапія в системі реабілітації дітей з церебральними паралічами. 

11. Лікувальний масаж в системі реабілітації дітей з церебральними паралічами. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 
№з/п Аспект роботи Бали, максимум 

1. Ступіньвиконаннязавдання, поставленогокерівником перед студентом 

абоповнотарозкриття теми у завданні. 
4 

2. Повнота та якістьбібліографічногоопису, вмінняробитипосилання на 

літературніджерелаутекстізавдання. 
2 

3. Якістьоформлення (дотриманняструктуриоформлення, малюнки, схеми, 

таблиці, мовнеоформленнятощо). 
1 

4. Висновки та рекомендації. 1 

5. Захист реферату чи презентації на занятті. 2 

Всього: 10 

 

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

Заняття з дисципліни проводяться відповідно до розкладу занять у навчальному  

корпусі№12 (Інститут фізичної культури і здоров’я) за адресою:вул. Театральна, 2 м. 

Дрогобич.Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: під час 

проведення занять з дисципліни використовуються мультимедійний проектор і екран для 

демонстрації лекцій, ноутбук з доступом до мережі Інтернет. 

6. Інформація про консультації 

Консультації проводяться за потреби у часі, узгодженому з викладачем. 

7. Система оцінювання 

Контроль знань здійснюється шляхом опитування на практичних заняттях за темою 

лекції, перевірки  виконання всіх видів. Формою підсумкового контролю є залік. 

Розподіл100балівміжвидамиробіт: 

Відповіді на практичних 

заняттях 

Підсумкова 

письмовасамостійнаробо

та 

ІЗ 
Співбесіда  

з лектором 

      Сума  

      балів    

50 30 10 10 100 

Відповіді на практичних заняттях оцінюються балами «5», «4», «3», «2», «1», «0». 

Кількість балів (Х), які студент отримує за відповіді на практичних заняттях, обчислюється 

за формулою: , де  А – сума балів, набраних на практичному занятті; п – кількість 

відповідей  на практичних заняттях за семестр (не менше шести відповідей за семестр), якщо 

п<6, то у формулі приймаємоп=6. К = 50  - максимальна кількість балів,  яку  студент може 

отримати за відповіді на практичних заняттях в семестрі. 

Семестрова підсумкова оцінка у VI семестрі визначається як сума балів з усіх 

видівнавчальної роботи. Залік отримуютьстуденти, що виконали всі види робіт, які були 

передбачені робочою програмою, та набрали кількість балів, не меншу за 60. 

 

 

5

K

n

A
Х 



Оцінкавиставляєтьсязашкаламиоцінювання:стобальною,національноюіЄКТС. 
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 
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 

- 

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,  який  не  виконав  усі  

передбачені програмою індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за 

основним талоном; 

- академічна доброчесність: списування під час контрольних робіт та інших форм 

контролюзаборонені (в т.ч.  із  використанням  мобільних  пристроїв).  Мобільні  пристрої  

дозволяється використовувати  лише  під  час  он-лайн  тестування  (наприклад,  за  

допомогою  GoogleForms); 

- політика  щодо  відвідування:  відвідування  занять  не  є  обов’язковим  

компонентомоцінювання,  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; 

- залік не передбачає обов’язкової присутності студента. 

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна: 

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. 

Детскиецеребральныепараличи. - 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 ‖Папуга‖, 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, СвєценаКатержина та кол. Ерготерапія: Підручник. – Київ, Чеський 

центр у Києві, 2019. – 280 с. 

Допоміжна: 

7. Качмар 0.0., Лунь Г.П. Гордієвич С.М. Танцерухова терапія в медичній реабілітації. //  

Соціальна педіатрія. Збірникнауковихпраць. - Київ: Інтермед, 2003. С. 188-189. 

8.Основидіагностичнихдосліджень у фізичнійреабілітації: навчальнийпосібник для 

судентіввищихнавчальнихзакладів / Т. Бойчук, М. Голубєва, О.Левандовський, 

Л.Войчишин. - Л.: ЗУКЦ, 2010. - 240 с. 

9. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации: Руководство для врачей и 

научных работников / Под ред. А.Н. Беловой, О.Н. Щепетовой. - М.: Антидор, 2002. – 440с.   
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