
Опис навчальної дисципліни 

Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності нервової системи  

Тип дисципліни: обов’язкова. 

Семестр: п’ятий, шостий. 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні години: 

лекції – 46, практичні –44. 

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

Результати навчання: студент повинен знати і вміти: 

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

рухової функції, вегетативно-трофічних порушень при захворюваннях і травмах 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. 

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)», «Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні 

діяльності нервової системи», « Терапевтичних вправ».  

 Постреквізити дисципліни: 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:  

 Нейропластичність. Постановка цілей у SMART форматі у фізичній терапії. Види 

реабілітаційних заходів у реабілітації хворих із захворюваннями нервової системи. Мобільність 

у ліжку. Принципи роботи в реанімаційних відділеннях з пацієнтами/клієнтами різного віку та 

можливостей із травмами та захворюваннями нервової системи. Особливості фізичної терапії 

осіб із порушеннями сприйняття, мовлення та когнітивними порушеннями. Методи відновлення 

рухової активності (мобільності): вертикалізація, поступальний контроль, рівновага, баланс та 

ходьба, можливості переміщення. Особливості фізичної терапії та ерготерапії хворих з руховими 

порушеннями. Відновлення функціонального стану м’язів, збільшення їх сили, зниження тонусу. 

Клінічний реабілітаційний менеджмент при цереброваскулярній патології (ГПМК). Клінічний 

реабілітаційний менеджмент при нейротравмі (ЧМТ). Клінічний реабілітаційний менеджмент 

при нейротравмі (СМТ). Клінічний реабілітаційний менеджмент при демієлінізуючих 

захворюваннях (розсіяний склероз). Клінічний реабілітаційний менеджмент при 

нейродегенеративних захворюваннях (хвороба Паркінсона). Ерготерапія як частина 

мультидисциплінарної допомоги в клініці нервових хвороб. Клінічний реабілітаційний 

менеджмент при невропатіях периферичних нервів верхньої кінцівки. Клінічний реабілітаційний 

менеджмент при невропатіях периферичних нервів нижньої кінцівки. Клінічний реабілітаційний 

менеджмент при невропатії лицевого нерва та полінейропатіях. Клінічний реабілітаційний 

менеджмент при радикулопатіях. 

Рекомендована література: 

Основна: 

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

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

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: залік у п’ятому, екзамен у шостому семестрі; 

– 100-бальна шкала оцінювання. 



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

 


