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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 обсяг дисципліни –3 кредити ЄКТС  
Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 
Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 
Курс – 2, семестр – 3, вид підсумкового контролю – залік 

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 

Масний Олег Олегович Викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання – є вивчення засобів фізичної терапії та ерготерапії у комплексній 

системі відновлювальної терапії при порушеннях функціонального стану нервової системи 

та при певних нозологіях в неврології: терапевтичні вправи, постізометрична релаксація, 

кінезіотерапія, позиціонування, лікувальний масаж, ерготерапія, використання 

преформованих фізичних чинників.  

Результати навчання: 

Студент повинен знати: 
– анатомію і фізіологію нервової системи людини, основні види порушень чутливості і 

рухової функції, вегетативно-трофічних порушень при захворюваннях і травмах 

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


нервової системи;  

– методики дослідження основних симптомів при захворюваннях і травмах нервової 

системи;  

– застосування основних засобів фізичної реабілітації, застосовуваних у клініці 

нервових хвороб;  

– загальні та методичні принципи побудови процесу фізичної терапії та ерготерапії 

пацієнтів з порушеннями функцій нервової системи;  

– поняття про захворювання та травми центральної та  периферичної нервової системи і 

застосування засобів фізичної терапії та ерготерапії для цієї категорії хворих. 

Студент повинен вміти: 

– розуміти і формулювати проблему, яка розглядається;  

– визначати мету і завдання для вирішення поставленої проблеми; 

– виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості; 

– проводити співбесіду з пацієнтом для визначення його скарг/проблем/ побажань; 

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; 

– володіти методиками дослідження основних неврологічних симптомів при 

захворюваннях і травмах нервової системи; 

– проводити огляд, пальпаторне обстеження, тестування сили і тонусу м`язів та 

основних рухових функцій пацієнта; 

– використовуючи результати оцінки рівня порушення рухових функцій та фізичного 

стану пацієнта, визначати мету реабілітації, її довготермінові і короткотермінові 

цілі, завдання з метою подальшої розробки індивідуальної програми фізичної 

терапії та ерготерапії; 

– складати індивідуальну програму фізичної терапії та ерготерапії, добираючи 

адекватні методи і засоби фізичної реабілітації відповідно до патології нервової 

системи;  

– особисто здійснювати реабілітаційні заходи згідно з виявленою патологією нервової 

системи; контролювати параметри навантажень і відпочинку під час 

фізіотерапевтичного та ерготерапевтичного заняття, а також ефективно регулювати 

їх;  

– робити висновки про якість і ефективність окремого фізіотерапевтичного та 

ерготерапевтичного заняття; контролювати процес відновлення або компенсації 

рухових функцій пацієнта і за потреби вносити корективи у програму фізичної 

терапії та ерготерапії неврологічних хворих. 

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 мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

– фахові: 

– 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 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 надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів.  

– 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 вивчення дисципліни є знання  з 

«Функціональної  анатомії людини», «Основ фізичної терапії та ерготерапії», 

«Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я», 

«Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації».  

 Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у 

процесі проходження клінічних практик, виконання магістерської роботи із проблем 

фізичної терапії, ерготерапії, а також під час  здачі інтегрованого тестового іспиту “КРОК 

2” та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту. 

 

Програма дисципліни 

 РОЗДІЛ I. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ І ТРАВМАХ 

ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

Анатомо-фізіологічні структури рефлекторно-рухової функції нервової системи та 

види її порушення. Будова нервової системи. Роль нервової системи в регуляції рухів. 

Структура та функції нервової системи (поняття про нейрон і нервовий імпульс, синапс, 

нервово-м’язове сплетіння, нейромедіатори). Поняття про рухову одиницю. Порушення 

рухової функції, поняття про центральний та периферичний параліч. Види чутливості та 

їх порушення. Методики обстеження нервової системи. Дослідження нормальних  

рефлексів. Основні види патологічних рефлексів. Дослідження екстрапірамідної 

системи. Дослідження чутливості. Дослідження вегетативної нервової системи. 

Види реабілітаційних заходів у реабілітації хворих із захворюваннями нервової 

системи. Фізичні вправи в реабілітації неврологічних хворих, особливості побудови 

процедури лікувальної гімнастики. Механізм лікувальної дії фізичних вправ при 

патології нервової системи. Види спеціальних лікувальних заходів і вправ, 

застосовуваних у клініці нервових хвороб (лікування положенням, пригнічення 

патологічних рефлексів, відновлення координації рухів і рівноваги, відновлення опорної 

функції та ходьби). Лікувальний масаж в реабілітації хворих із захворюваннями нервової 

системи. 

Фізична реабілітація при радикулітах. Поняття про радикулопатії (радикуліт), причини 

їх виникнення. Радикулопатія попереково-крижового сплетення, клінічні ознаки, больові 

симптоми. Засоби фізичної реабілітації в лікарняному періоді реабілітації. Схема занять 

з лікувальної гімнастики при попереково-крижовому радикуліті. Засоби фізичної 

реабілітації в післялікарняному періоді реабілітації. 

Фізична реабілітація при невропатіях окремих нервів верхніх і нижніх кінцівок. 

Неврит сідничного нерва: причини виникнення, клінічна картина, результати 

обстеження. Фізична терапія при невриті сідничного нерва. Неврит великогомілкової і 

малогомілкової гілок сідничного нерва: причини виникнення, клінічна картина, 

результати обстеження. Фізична терапія при невритах великогомілкового і 

малогомілкового нервів. Фізична реабілітація хворих з невритом променевого нерва. 

Фізична реабілітація при невритах ліктьового нерва. Фізична реабілітація при невритах 

серединного нерва. 

Фізична реабілітація при невриті лицьового нерва і поліневропатіях. Етіологія і 

клініка невриту лицьового нерва. Відновлювально-компенсаторна терапія при невриті 

лицьового нерва: лікування положенням, пасивно-активні вправи для мімічних м’язів. 

Методика масажу при невриті лицьового нерва. Поняття про поліневропатії: етіологія, 



клінічні прояви. Завдання фізичного навантаження при поліневропатіях. Методика 

застосування фізичних вправ, масажу і фізіотерапії при поліневропатіях.  

 

РОЗДІЛ II. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ І ТРАВМАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

Фізична реабілітація при порушеннях мозкового кровообігу. Мозковий інсульт та його 

класифікація. Загальні принципи комплексної реабілітації при інсульті. Особливості 

застосування фізичних вправ у лікарняному періоді реабілітації відповідно до рухових 

режимів реабілітації хворих інсультом. Методики відновлення активних рухів у 

постінсультних хворих. Відновлення опорної функції, навичок ходьби й координації 

рухів. Фізична реабілітація при інсульті в післялікарняному періоді відновлення. 

Відновлення побутових навичок і елементів самообслуговування у період постклінічної 

реабілітації. Схеми занять з лікувальної гімнастики в післялікарняному періоді 

реабілітації. Диференційовані реабілітаційні програми в пізньому відновлювальному й 

резидуальному періодах захворювання. 

Травми центральної нервової системи. Травми головного мозку. Особливості 

застосування засобів фізичної реабілітації при черепно-мозковій травмі. Травми 

спинного мозку, їх класифікація. Види розладів при травмах спинного мозку: рухові, 

розлади чутливості, трофічні, розлади функцій тазових органів, розладипсихоемоційної 

сфери. Клініка травм спинного мозку залежно від локалізації ушкодження. Особливості 

лікувальної фізкультури в реабілітації хворих з травмами спинного мозку в лікарняному 

періоді реабілітації.Фізична реабілітація спінальних хворих в післялікарняному періоді 

реабілітації. Особливості лікувальної фізкультури в реабілітації хворих з травмами 

спинного мозку в післялікарняному періоді реабілітації залежно від наслідків травм. 

Механотерапія і ерготерапія в реабілітації спінальних хворих. 

Фізична реабілітація при неврозах. Загальні відомості про неврози. Поняття про 

неврастенію, істерію, невроз нав’язливих станів. Фізична реабілітація невротичних 

хворих в лікарняному періоді відновного лікування. Засоби фізичної реабілітації в 

післялікарняному періоді реабілітації хворих на невроз. 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 Анатомо-фізіологічні структури рефлекторно-рухової функції нервової системи та 

види її порушення. Методики обстеження нервової системи. 

 Види реабілітаційних заходів у реабілітації хворих із захворюваннями нервової 

системи. 

 Фізична реабілітація при радикулітах та невропатіях окремих нервів верхніх і 

нижніх кінцівок. 

 Фізична реабілітація при невриті лицьового нерва і поліневропатіях. 

 Фізична реабілітація при порушеннях мозкового кровообігу. 

 Травми центральної нервової системи. 

 Фізична реабілітація при неврозах. 

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). 

Практичні заняття проводяться у реабілітаційному центрі «Модричі» за адресою: 

Курортна 3/1, с.Модричі. 

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 

залік у VII семестрі  та екзамен  у VIII семестрі .  

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом 

усного опитування, оцінки умінь визначати мету реабілітації, її довготермінові і 

короткотермінові цілі, завдання з метою подальшої розробки індивідуальної програми 

фізичної терапії та ерготерапії хворих з захворюваннями нервової системи; написання 

самостійної роботи, контрольної роботи, співбесіди з лектором та екзамену. 

 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Відповіді на практичних заняттях 60 

Підсумкова самостійна робота 30 

Співбесіда з лектором 10 

Сума балів 100 

 

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». 

Результат за 100-бальною шкалою обчислюється за формулою: , де  А – сума 

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

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

формулі приймаємо  п=6. К=60 - максимальна кількість балів,  яку  можна отримати на 

практичних заняттях за семестр. 

Залік отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були передбачені робочою 

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

Залік 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 

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 

- 

5

K

n

A
Х 



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

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

2. Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. - К.: Олімпійська література, 2009. – 488 

с. 

3.   Соколовський В. С. Лікувальна фізична реабілітація / В. С. Соколовський, Н. О. 

Романова, О. Г. Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 236 с. 

4. Фізична реабілітація, спортивна медицина: підручник для студ. вищих мед. навч. 

закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.]; за ред. професора В. 

В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. – 240 с. 

Допоміжна: 

5. Воронін Д.М., Павлюк Є.О. Фізична реабілітація при захворюваннях 

нервової системи / Д.М. Воронін, Є.О. Павлюк. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 143 с. 

6. Гострі та невідкладні стани в неврології: навч. посібник / О.В. Погорєлов, 

В.М. Школьник, О.М. Бараненко та ін. – Київ : Медкнига, 2017. – 139 с. 

7. Козьолкін О.А., Ревенько А.В., Мєдвєдкова С.О. Хвороба Паркінсона: 

сучасні аспекти діагностики і лікування. Навч. посібник. 2-ге видання, 

доповнене та допрацьоване. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. – 158 с. 

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

мозка.ЭЛБИ - СПб.,2005-128 с. 

9. Фізичні чинники в медичній реабілітації. Підручник для студентів та лікарів / За 

заг.ред. В.М. Сокрута, В.М. Казакова. – Донецьк: ДонНМУ:ДОКТМО, 2008. – 576 с. 

10. Фізіотерапевтичні та фізіопунктурні методи і їх практичне застосування: Навчально- 

методичний посібник /Самосюк І.З., Парамончик В.М., Губенко В.П. та ін. – К.: 

Альтерпрес, 2001. – 316 с. 

11. Физические методы в лечении и медицинской реабилитации больных и инвалидов / 

под ред.профессора И.З.Самосюка. – К.: Здоров’я. 2004 – 620 с. 
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