
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

«Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я» 
2021 – 2022н.р.  

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 – нормативна 
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), заочна (дистанційна) 
Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 

Розподіл годин за видами робіт 
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Денна I I 90/3 30 16 – 14 – 60 –    + – 

Заочна I I 90/3 12 4 – 4 – 82 – + – 

 

2. Викладачі 
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 фізичних терапевтів та ерготерапевтів цілісну 

систему знань про міжнародний класифікатор компонентів функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я людини і практичних навичок з використання уніфікованої і 

стандартизованої мови та схеми опису станів здоров'я та станів, пов'язаних із здоров'ям,у 

сфері професійної діяльності.  

Результати навчання:  

Здобувач вищої освіти повинен знати і вміти: 

−застосовувати сучасні знання біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності та 

вміти  аналізувати медичні, соціальні і особистісні проблеми пацієнта/клієнта у контексті 

Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я; 

− вміти аналізувати і трактувати  інформацію з історії хвороби пацієнта та від інших 

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


фахівців, залучених до реабілітації; 

− демонструвати уміння збирати анамнез, визначати функціональний стан осіб різного віку 

та нозологічних груп із складною прогресуючою патологією органів і систем; 

− застосовувати методи обстеження для визначення та вимірювання змін на рівні структури 

та тіла, діяльності та участі,трактувати отриману інформацію, демонструючи доказове 

прийняття рішень; 

− демонструвати уміння спілкування з пацієнтом/клієнтом для визначення його потреб 

щодо рухової активності та очікуваних результатів фізичної терапії; 

− прогнозувати результати фізичної терапії, встановити цілі терапевтичного втручання; 

− вміти самостійно розробити індивідуальну програму фізичної терапії; 

− демонструвати здатність до пацієнтоцентричної діяльності за узгодженням із 

пацієнтом/клієнтом, його родиною, членами мультидисциплінарної команди; 

− демонструвати уміння оцінювати результати виконання програми фізичної терапії і, за 

необхідності, коректувати хід її виконання на основі аналізу запланованих та досягнутих 

результатів; 
− дотримуватисьосновнихюридичнихвимог та Етичного Кодексу фізичного терапевта у 

своїйфаховійдіяльності. 

Компетентності:фахові: 

− здатність розуміти патологічні процеси та порушення, які піддаються корекції заходами 

фізичної терапії; 

− здатність провадити безпечну практичну діяльність за згодою пацієнта/клієнта; 

− здатність проводити реабілітаційне обстеження  осіб різного віку, нозологічних та 

професійних груп із складною прогресуючою та мультисистемною 

патологією,документувати, аналізувати і трактувати отримані результати; 

− здатність визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження, контролювати 

тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів відповідно до  функціональних 

можливостей пацієнта/клієнта; 

− здатність безпечно та ефективно реалізовувати програму фізичної терапії; 

− здатність оцінювати результати фізичної терапії та документувати їх. 

Пререквізити дисципліни: Передумовою для вивчення дисципліни «Міжнародна 

класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я» є знання з 

«Фізіології людини», «Анатомії людини», «Медичної та соціальної реабілітації», «Вступу у 

фізичну реабілітацію», «Основ фізичної реабілітації», здобуті студентом під час підготовки 

до фахового випробувань для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста, здобутих за 

іншою спеціальністю. 

Постреквізити дисципліни: набуті знання будуть застосовуватись під час вивчення 

дисциплін: «Фізична терапія в геронтології та геріатрії», «Основи системи інтенсивної 

нейрофізіологічної реабілітації», «Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях 

діяльності нервової системи», «Фізична терапія при травмі та політравмі»,«Фізична терапія 

та ерготерапія при хірургічних захворюваннях» і дляпроходження клінічної практики з 

фізичної терапії. 

 

4. Програма дисципліни 

Зміст основних розділів дисципліни 

1. Мета та завдання Міжнародної класифікації функціонування. Загальне поняття про 

МКФ як міжнародний класифікатор станів здоров’я та станів, пов’язаних зі здоров’ям. Цілі 

МКФ та її застосування відповідно до цілей.Історія становлення МКФ і впровадження в 

систему охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, законодавство і т.д. 

Поняття про біопсихосоціальну модель охорони здоров’я, реабілітації. Передумови 

впровадження МКВ в систему охорони здоров’яУкраїни. 



2. Місце міжнародної класифікації функціонування в системі реабілітації. Поняття 

«здоров’я» відповідно до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і нові підходи до 

реабілітації в світі. Зміст відмінностей між медичною та соціальною моделями 

реабілітації.Використання МКФ на індивідуальному, інституційному та громадському 

рівнях.Компоненти моделі МКФ щодо функції та неповносправності. Демонстрація 

застосування компонентів МКФ в клінічних випадках. 

3. Огляд складових МКФ. Структурно-логічна схема компонентів МКФ.Терміни для 

категорій в МКФ. Стандартні таксономічні принципи класифікації МКФ. Функції та 

Структури організму та їх порушення.Діяльність та Участь та їх обмеження.Контекстуальні 

фактори. 

4. Використання МКФ.  Правила кодування МКФ.Значення префіксів складових МКФ. 

Місце кваліфікаторів у кодах МКФ. Загальна шкала для кількісного визначення складових 

МКФ. Поняття про додаткові кваліфікатори. Загальні правила кодування. Спеціальні правила 

кодування та алфавітно-цифрова система кодування складової: кодування Функцій 

організму, кодування Структур організму, кодування складової Діяльність та Участь. 

Використання кваліфікаторів здатності та продуктивності. Кодування Факторів середовища. 

5. Поняття про однорівневу і дворівневу класифікацію в МКФ. Детальна класифікація 

з визначеннями. 

6. Огляд клінічних випадків, що описують застосування концепцій МКФ. Порушення, 

що не призводять до обмеження здатності та проблем з продуктивністю. Порушення, що 

призводять до обмеження здатності, але не до проблем з продуктивністю. Порушення, що 

призводять до обмеження здатності, та до проблем з продуктивністю. Порушення, що не 

призводять до обмеження здатності, але викликає проблеми з продуктивністю.  

7. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я 

дітей і підлітків (МКФ-ДП). Зміст і мета  МКФ-ДП. Структура МКФ-ДП і трактування 

понять. Алгоритм діяльності фахівців міждисциплінарної команди у створенні програми 

допомоги дітям з особливими потребами та їхнім сім’ям. Приклад створення індивідуальної 

програми втручання.  

Тематика практичних занять 

1. Мета та завдання Міжнародної класифікації функціонування. 

2. Місце міжнародної класифікації функціонування в системі реабілітації.  

3. Огляд складових МКФ. 

4. Використання МКФ.  Правила кодування складових МКФ. 

5. Однорівнева і дворівнева класифікація в МКФ. Детальна класифікація з визначеннями. 

6. Огляд клінічних випадків, що описують застосування концепцій МКФ.  

7. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей 

і підлітків (МКФ-ДП).  

 

Самостійно опрацьовувати документи Міжнародна класифікація 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я: МКФ і Міжнародна 

класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і 

підлітків (МКФ -ДП) під час підготовки до кожного практичного заняття. Виконувати 

опорні конспекти вивченого матеріалу і готуватися до його обговорення на 

практичному занятті. 

 

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: 

 Семестр I 

Відповіді на практичних  заняттях 60 

Самостійна письмова робота 30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 

 

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

заняттях (60 балів), за самостійну письмову роботу (30 балів), за співбесіду з лектором (10 

балів).  

Загальний бал (60 балів) відповідей на практичних заняттях обчислюється за 

формулою: 

, де 

Х – загальний бал відповідей на практичних заняттях упродовж семестру. 

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

семестрі (50 балів),  

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

шкалою: «5», «4», «3», «2», 

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

 – середня оцінка за відповіді. 

Кількість балів Х заокруглюють до цілих. Якщо середня оцінка поточного контролю 

менша за 2.5, то Х = 0.  

Самостійна письмова робота (30 балів) передбачає виконання описових та (або) 

тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів виводиться шляхом 

оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття питання та правильність 

виконання завдань. 

Співбесіда з лектором (10 балів). 

Результати поточного контролю у I семестрі є основою для отримання заліку.Залік 

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

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

обов’язкову присутність студента. 

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

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

стобальною шкалою. 

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 

5

K

n

A
Х 

n

A



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. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я:      

МКФ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://moz.gov.ua/uploads/2/11374-9898_dn_20181221_2449.pdf 

3. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я: Діти та 

підлітки: МКФ-ДП [Електронний ресурс]. — Режим доступу :  

https://moz.gov.ua/uploads/2/11374-9898_dn_20181221_2449.pdf 

4. Швесткова Ольга, СвєценаКатержина та кол. Ерготерапія: Підручник. – Київ, Чеський 

центр у Києві, 2019. – 280 с. 

Допоміжна: 

5. Голик В.А., Мороз Е.Н., Погорелова С.А. 

ИспользованиеМеждународнойклассификациифункционирования, 

ограниченийжизнедеятельности и здоровья в 

экспертнойневрологическойпрактике//Международныйневрологический журнал. – 2011. - 

№5 (43). -  с. 136 - 142. 

6. Мартинюк В.Ю. Назар О.В. Міжнародна класифікація функціонування як дороговказ 

впровадження концепції соціальної педіатрії // Современнаяпедиатрия. – 2015. - №3 (67) – с. 

100-107.  

https://moz.gov.ua/uploads/2/11374-9898_dn_20181221_2449.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/2/11374-9898_dn_20181221_2449.pdf


7. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-

методичний посібник / За заг. ред. М. А. Порошенко та ін. – Київ: 2018. – С. 25-33. 

8. Романова З.А. Использованиемеждународнойклассификациифункционирования, 

ограниченияжизнедеятельности и здоровья при экспертизедетей и подростков/ Романова 

З.А., Науменко Л.Л.  //Медико-социальнаяэкспертиза и реабилитация. – 2014. - №1. – с. 51 – 

56. 

9. Simeonsson R., Lollar D., Björck-Åkesson E., Granlund M., Brown S., Zhuoying Q., Gray D., 

Pan Y. ICF and ICF-CY: Pandora’sboxofpersonalfactors // JournalDisabilityand Rehabilitation. — 

2014. — Р. 187–194. 

10. Adolfsson M., Björck-Åkesson E., Lim C. Codesetsforeverydaylifesituationsofchildrenaged 0–

6: Sleeping, Mealtimesand Play — a studybasedontheInternationalClassificationofFunctioning, 

DisabilityandHealthforChildrenandYouth: TheCollegeofOccupationalTherapistsLtd // 

BritishJournalofOccupationalTherapy. — 2013. — V.76 . — P. 127–136. 
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