
Опис навчальної дисципліни 

Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи  

Тип дисципліни: обов’язкова. 

Семестр: п’ятий. 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: 

лекції – 30, практичні –30. 

Лектори: к. фіз. вих., доцент Герасименко О.С. 

Результати навчання: студент повинен знати і вміти: 

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. 

Спосіб навчання: аудиторне. 

 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. 

 

 



Зміст навчальної дисципліни:  

 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.  

Рекомендована література: 

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. 
 

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: усне опитування, підсумкова самостійна робота, співбесіда з 

лектором; 

– підсумковий контроль:екзамен у п’ятому семестрі; 

– 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська. 
Кафедра: фізичної терапії, ерготерапії. 
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