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Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна спрямована на формування 

визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових 

компетентностей, зокрема здатності до реалізація індивідуальної програми 

фізичної терапії та/або ерготерапії з метою покращення функціональних 

можливостей, здоров’я, адаптації до оточуючих умов у пацієнтів/клієнтів різного 

віку та можливостей із травмами та захворюваннями нервової системи. Обсяг 

дисципліни – 6 кредитів ЄКТС. Основні теми: нейропластичність; Міжнародна 

класифікація функціонування (МКФ) в системі фізичної терапії неврологічних 

пацієнтів; мобільність у ліжку; принципи роботи в реанімаційних відділеннях з 

пацієнтами/клієнтами різного віку та можливостей із травмами та 

захворюваннями нервової системи; особливості фізичної терапії та ерготерапії 

хворих з руховими порушеннями; відновлення функціонального стану м’язів, 

збільшення їх сили, зниження тонусу; методи відновлення рухової активності 

(мобільності): вертикалізація, стояння та ходьба, можливості переміщення; 

особливості фізичної терапії осіб із порушеннями сприйняття, мовлення та 

когнітивними порушеннями методи втручання при нейротравмі (ЧМТ, ХСМТ); 

методи втручання при демієлінізуючих захворюваннях (РС); методи втручання 

при нейродегенеративних захворюваннях (хвороба Паркінсона); методи 

втручання при захворюваннях ПНС; методи оцінки контролю відновлення 

пацієнтів/клієнтів різного віку та можливостей із травмами та захворюваннями 

нервової системи.  

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного 

контролю та заліку. 

 

Мета навчальної дисципліни - формування визначених освітньо-

професійною програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми під час реалізації професійної 

діяльності у фізичній терапії, ерготерапії; здатність до пацієнтоцентричної 

практичної діяльності за узгодженням із пацієнтами/клієнтами різного віку та 

можливостей із травмами та захворюваннями нервової системи, його 

родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної команди згідно нормативно-

правових вимог та норм професійної етики.  

 

Обсяг навчальної дисципліни – 6 кредитів ЄКТС, які розподіляються у 

годинах: 

Форми 

навчання 

Види навчальних занять Самостійна 

робота 

Разом  

лекції лабораторні практичні  семінарські 

Денна 42 0 42 0 96 180 

 

Статус навчальної дисципліни: обов’язкова. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: успішне опанування 

такими навчальними дисциплінами:  



3 

 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: «Нормальна анатомія людини», 

«Загальна фізіологія людини та патологічна фізіологія», «Фізіологія рухової 

активності», «Біомеханіка та клінічна кінезіологія», «Неврологія та нейрохірургія 

(за професійним спрямуванням)», «Обстеження, методи оцінки та контролю при 

порушенні діяльності нервової системи». 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Номер і назва теми 

Кількість годин 

денна форма навчання 

усього 
у тому числі 

л п с.р. 

Тема 1.  

Нейропластичність. 
8 2 2 4 

Тема 2.  

Мета. Постановка цілей. 
8 2 2 4 

Тема 3. 

Мобільність у ліжку; принципи роботи в 

реанімаційних відділеннях з 

пацієнтами/клієнтами різного віку та 

можливостей із травмами та захворюваннями 

нервової системи 

10 2 2 6 

Тема 4-5.  

Особливості фізичної терапії осіб із 

порушеннями сприйняття, мовлення та 

когнітивними порушеннями 

16 4 4 8 

Тема 6-7.  

Методи відновлення рухової активності 

(мобільності): вертикалізація, постуральний 

контроль, рівновага, баланс та ходьба, 

можливості переміщення. 

18 4 4 10 

Тема 8-9. 

Особливості фізичної терапії та ерготерапії 

хворих з руховими порушеннями; відновлення 

функціонального стану м’язів, збільшення їх 

сили, зниження тонусу. Особливості роботи з 

пацієнтами із спастичністю. 

18 4 4 10 

Тема 10-11. 

Методи втручання при цереброваскулярній 

патології (ГПМК) 

16 4 4 8 

Тема 12. 

Методи втручання при нейротравмі (ЧМТ). 
10 2 2 6 

Тема 13-14. 

Методи втручання при нейротравмі (СМТ). 
16 4 4 8 
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Тема 15. 

Методи втручання при демієлінізуючих 

захворюваннях (розсіяний склероз). 

10 2 2 6 

Тема 16. 

Методи втручання при нейродегенеративних 

захворюваннях (хвороба Паркінсона). 

10 2 2 6 

Тема 17.  

Ерготерапія як частина мультидисциплінарної 

допомоги в клініці нервових хвороб 

6 2 2 2 

Тема 18-19. Клінічний реабілітаційний 

менеджмент при невропатіях периферичних 

нервів верхньої кінцівки 

16 4 4 8 

Тема 20. Клінічний реабілітаційний менеджмент 

при невропатіях периферичних нервів нижньої 

кінцівки 

10 2 2 6 

Тема 21.  

Клінічний реабілітаційний менеджмент при 

невропатії лицевого нерва та полінейропатіях  

8 2 2 4 

Всього годин: 180 42 42 96 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни формується з урахуванням 

результатів поточного контролю та екзамену.  

Протягом семестру здобувач вищої освіти може отримати максимальну 

кількість балів – 100, як суму балів за результатами поточного контролю на 

практичних заняттях та під час консультацій науково-педагогічних працівників з 

тем, на які не передбачено аудиторних годин. Використовуються такі форми 

поточного контролю та розподіл балів, які може отримати студент за тему: 

 

Тематика практичних занять (Денна форма навчання) та Порядок 

оцінювання результатів навчання з дисципліни 

Номер і назва теми 

дисципліни 

Номер і назва теми 

практичних занять 

Кількість 

годин 

Засоби 

оцінювання 

Кількість 

балів за 

тему 

Тема 1.  

Нейропластичність. 

Застосування 

нейропластичності у 

хворих із травмами та 

захворюваннями 

нервової системи. 

2 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему 

2 

Тема 2.  

Мета. Постановка 

цілей. 

Мета. Постановка 

цілей. SMART 

формат у фізичної 

терапії 

2 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

4 

Тема 3. Позиціонування, 2 Реферат, 4 
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Мобільність у ліжку; 

принципи роботи в 

реанімаційних 

відділеннях з 

пацієнтами/клієнтами 

різного віку та 

можливостей із 

травмами та 

захворюваннями 

нервової системи 

переміщення та 

мобілізація пацієнтів 

осіб із травмами та 

захворюваннями 

нервової системи 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

Відпрацювання 

практичних 

навичок 

Тема 4-5.  

Особливості фізичної 

терапії осіб із 

порушеннями 

сприйняття, мовлення 

та когнітивними 

порушеннями 

Фізична терапія при 

когнитивних 

порушеннях у осіб із 

травмами та 

захворюваннями 

нервової системи 

2 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему  

2 

Фізична терапія при 

синдромах 

«неглекту» і 

«відштовхування» та 

«притягування» (Pull-

, Push-синдром) 

2 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

Відпрацювання 

практичних 

навичок 

2 

Тема 6-7.  

Методи відновлення 

рухової активності 

(мобільності): 

вертикалізація, 

постуральний 

контроль, рівновага, 

баланс та ходьба, 

можливості 

переміщення. 

Заходи фізичної 

терапії у відновлені 

постурального 

контролю та балансу 

в осіб із травмами та 

захворюваннями 

нервової системи 

2 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

Відпрацювання 

практичних 

навичок 

2 

Заходи фізичної 

терапії у відновлені 

ходьби в  осіб із 

травмами та 

захворюваннями 

нервової системи 

2 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

Відпрацювання 

практичних 

4 
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навичок 

Тема 8-9. 

Особливості фізичної 

терапії та ерготерапії 

хворих з руховими 

порушеннями; 

відновлення 

функціонального стану 

м’язів, збільшення їх 

сили, зниження тонусу. 

Особливості роботи з 

пацієнтами із 

спастичністю. 

Опанування навичок 

користування 

допоміжними 

засобами для ходи та 

візком, ортезами,  

навчання пацієнтів 

самообслуговуванню 

та самодогляду 

2 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему  

Відпрацювання 

практичних 

навичок. 

2 

Терапевтичні вправи 

та егротерапевтичні 

заходи спрямовані на 

відновлення функції 

верхньої кінцівки 

2 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

Відпрацювання 

практичних 

навичок 

2 

Тема 10-11. 

Методи втручання при 

цереброваскулярній 

патології (ГПМК) 

Заходи фізичної 

терапії у відновлені 

рухової функції в  

осіб із ГПМК 

4 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему. 

Відпрацювання 

практичних 

навичок  

4 

Комунікація з усіма 

учасниками 

реабілітаційного 

процесу при 

реалізації 

індивідуальної 

програми реабілітації; 

 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

2 

Тема 12. 

Методи втручання при 

нейротравмі (ЧМТ). 

Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії 

у осіб із ЧМТ 

2 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

4 

Тема 13-14. 

Методи втручання при 

нейротравмі (СМТ). 

Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії 

у відновлені рухової 

функції в  осіб із 

4 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему. 

2 
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ураженням спинного 

мозку на грудному та 

поперековому рівнях 

Відпрацювання 

практичних 

навичок. 

Відпрацювання 

практичних 

навичок.  

Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії 

у відновлені рухової 

функції в  осіб із 

ураженням спинного 

мозку шийному рівні 

 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

Відпрацювання 

практичних 

навичок. 

2 

Тема 15. 

Методи втручання при 

демієлінізуючих 

захворюваннях 

(розсіяний склероз). 

Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії 

у відновлені рухової 

функції в осіб із 

розсіяним склерозом 

2 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

4 

Тема 16. 

Методи втручання при 

нейродегенеративних 

захворюваннях 

(хвороба Паркінсона). 

Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії 

у відновлені рухової 

функції в  осіб із ХП 

в залежності від 

моделі (А, B, C, D, E, 

F) 

2 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

4 

Тема 17. Ерготерапія 

як частина 

мультидисциплінарної 

допомоги в клініці 

нервових хвороб 

Особливості 

застосування 

ерготерапії у 

відновленні осіб із 

травмами та 

захворюваннями 

нервової системи 

2 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

2 

Тема 18-19. Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент при 

невропатіях 

периферичних нервів 

верхньої кінцівки 

Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії 

у відновлені рухової 

функції в осіб із 

невропатіями 

периферичних нервів 

верхньої кінцівки 

2 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему. 

Відпрацювання 

практичних 

навичок.  

2 
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Заходи  ерготерапії 

спрямовані на 

ліквідацію або 

компенсацію 

функціональних та 

асоційованих з ними 

обмежень активності 

та участі в діяльності 

2 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

Відпрацювання 

практичних 

навичок 

2 

Тема 20. Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент при 

невропатіях 

периферичних нервів 

нижньої кінцівки 

Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії 

у відновлені рухової 

функції в осіб із 

невропатіями 

периферичних нервів 

нижньої кінцівки 

2 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

4 

Тема 21. Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент при 

невропатії лицевого 

нерва та 

полінейропатіях 

Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії 

у відновлені рухової 

функції в осіб із 

невропатією 

лицьового нерву та 

полінейропатії 

Гієна — Барре 

2 

Експрес-

контроль. 

Відповідь на 

задану тему 

Реферат, 

доповідь на 

задану тему та/ 

або презентація. 

2 

Всього годин:  42  58 

 

Критерії оцінювання 

1. За участь у лекційному занятті  (21 лекція) студент отримує 2 бали.  

2. Усна відповідь на питання практичного заняття оцінюється у 4 бали: 4 

балів – студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно викладає його, 

робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 3 бали – студент засвоїв 

теоретичний матеріал, вільно викладає його, наводить приклади, однак є незначні 

проблеми з усвідомленням системних зв’язків, не завжди дотримується логіки 

викладу, припускається незначних помилок чи неточностей. 2 бали – студент 

засвоїв матеріал на репродуктивному рівні (переказування), приймає активну 

участь у роботі, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається помилок. 1 

бал – студент, який невпевнено переказує матеріал, під час відповіді потребує 

допомоги, допускається помилок. 0 балів – студент, який не приймає участь в 

обговоренні питань чи відсутній на занятті.  

3. Виконання самостійної роботи, що підготував студент оцінюється у 5 

балів: 5 балів отримує студент, який повністю розкрив тему самостійної роботи, 

використовував основну і додаткову літературу. Проявив самостійність і творчий 

підхід. Матеріал подано логічно і своєчасно. 4 бали отримує студент, який 

розкрив тему самостійної роботи за всіма пунктами плану, використав більшість 



9 

 

рекомендованої літератури. Матеріал подано логічно, можливо не своєчасно. 3 

бали одержує студент, який тему самостійної роботи розкрив не повністю 

(висвітлено не всі пункти плану, матеріал подано стисло). Використано 

недостатню кількість літературних джерел. Матеріал побудовано не логічно. 2 

бали одержує студент, який розкрив незначну частину матеріалу (декілька пунктів 

плану), використав недостатню кількість літературних джерел. Відсутня логіка 

подачі матеріалу, а також порушена цілісність системи знань. Матеріал подано не 

своєчасно. 1 бал – студент роботу написав формально, стисло, не своєчасно. 0 

балів – студент повідомлення не підготував.  

4. Реферати студентів оцінюються у 5 балів. 5 балів – робота має 

самостійний і творчий характер. Тема повністю розкрита. Матеріал викладений 

логічно, послідовно, обґрунтовано. Реферат чи ессе оформлені згідно вимог. 

Обсяг відповідає нормі. Під час захисту студент орієнтується у матеріалі, 

висловлює власне ставлення до визначеної проблеми. 4 бали – тема розкрита, 

матеріал подано відповідно пунктам плану, використано запропоновані джерела 

інформації. Інколи спостерігається порушення логіки. Реферат чи ессе оформлені 

згідно вимог. Обсяг відповідає встановленій нормі. Під час захисту студент вільно 

володіє і орієнтується у матеріалі, висловлює власне ставлення до питання. 3 бали 

– лише простежується спроба підійти до написання реферату чи ессе самостійно і 

творчо. Однак план реферату чи ессе не досконалий. Загальний зміст недостатньо 

структурований. Простежується невміння групувати матеріал, знаходити зв’язки, 

встановлювати співвідношення між частинами. Обсяг відповідає нормі. Під час 

захисту студент володіє інформацією на початковому рівні. 2 бали – реферат чи 

ессе написані нашвидку, фрагментарно. План відсутній або не відповідає змісту і 

формі. Тема розкрита частково. Під час захисту студент оперує лише загальними 

фразами. Структура доповіді не витримана, матеріал побудовано не логічно. 1 бал 

– реферат чи ессе написані фрагментарно. План відсутній або не відповідає змісту 

і формі. Тема не розкрита. Під час захисту студент не може відтворити матеріал. 

Доповідь стисла, не логічно побудована. 0 балів – реферат чи ессе не написані і не 

захищені.  

5. Комп’ютерна презентація студентів оцінюються у 5 балів: 5 балів – 

робота має самостійний і творчий характер. Тема повністю розкрита. Матеріал 

викладений логічно, послідовно, обґрунтовано. Обсяг відповідає нормі (15 – 20 

слайдів). Під час презентації студент орієнтується у матеріалі, висловлює власне 

ставлення до визначеної проблеми, володіє майстерністю усної доповіді. 4 бали – 

простежується творчий підхід при підготовці презентації. Тема повністю 

розкрита, матеріал подано послідовно. Інколи спостерігається порушення логіки. 

Презентація оформлена згідно вимог. Обсяг відповідає встановленій нормі. Під 

час презентації студент вільно володіє і орієнтується у матеріалі, висловлює 

власне ставлення до питання. 3 бали – загальний зміст недостатньо 

структурований. Простежується невміння групувати матеріал, знаходити зв’язки, 

встановлювати співвідношення між частинами. Обсяг відповідає нормі. Студент 

не повністю розкрив тему, вивчено недостатню кількість джерел інформації. Під 

час презентації студент володіє інформацією на початковому рівні. 2 бали – 
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презентація підготовлена нашвидку, фрагментарно. Відзначений не самостійний 

підхід до виконання. Тема розкрита частково. Під час презентації студент 

неспроможний відтворити інформацію у певній послідовності. Оперує лише 

загальними фразами. Структура доповіді не витримана, матеріал побудовано не 

логічно. 1 бал – презентація підготовлена фрагментарно. Тема не розкрита. Під 

час презентації студент не може відтворити матеріал. Доповідь стисла, не логічно 

побудована. 0 балів – презентація не підготовлена.  

 

 

Політика курсу: 

Пропущені заняття, запізнені завдання, незадовільні оцінки студент може 

перездати усною відповіддю та демонстрацією техніки практичних навичок у 

встановлений час на протязі всього семестру до початку залікового тижня 

(11.05.20-16.05.20). 

Виконання творчих завдань, вивчення додаткової літератури, виступ з 

доповідями, допомога у підготовці і проведенні занять та виправлення помилок 

викладача можуть оцінюватись додатковими балами. 

Плагіат, академічна недоброчинність, неетична та незадовільна поведінка в 

аудиторії під час проведення заняття можуть оцінюватись відніманням балів. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

Номер і назва теми 

дисципліни 
Номер і назва теми практичних занять 

Кількість 

годин 
Денна 

форма 

навчання 

Тема 1.  

Нейропластичність. 

Принципи, компонети та етапи 

нейропластичності.  

Мотивація  у відновленні пацієнтів із 

травмами та захворюваннями нервової 

систем. 

4 

Тема 2.  

Мета. Постановка цілей. 

Довгострокові та короткострокові цілі. 

Мета. Дерево цілей.  

Ресурси пацієнта, фізичного терапевта та 

ерготерапевта, необхідні для встановлення 

та досягенння цілей. Ведення відповідної 

документації. 

4 

Тема 3. 

Мобільність у ліжку; 

принципи роботи в 

реанімаційних відділеннях 

з пацієнтами/клієнтами 

різного віку та 

можливостей із травмами 

Принципи, техніка та процедура 

застосування терапевтичних вправ на 

підтримку амплітуди руху; покази та 

протипокази; тренування рухових навичок 

та умінь. 

6 
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та захворюваннями 

нервової системи 

Тема 4-5.  

Особливості фізичної 

терапії осіб із 

порушеннями сприйняття, 

мовлення та когнітивними 

порушеннями 

Фізична терапія при порушенні мови: 

спілкування у картинках, мова жестів, 

демонстрація руху,  невербальні підказки; 

при порушеннх пам'яті: функціональні 

рухи, що відомі і підтримуються усіма, хто 

доглядає,  безпомилкове навчання, 

зворотній ланцюг дій, підказка останніх 

дій, зникаючі підказки; фізична терапія  та 

ерготерапія для осіб з порушенням 

керуючих функцій та апраксією; 

8 

Тема 6-7.  

Методи відновлення 

рухової активності 

(мобільності): 

вертикалізація, 

постуральний контроль, 

рівновага, баланс та 

ходьба, можливості 

переміщення. 

стратегії балансу та методики втручання 

при порушеннях постурального контролю; 

атаксія, види атаксії; заходи фізичної 

терапії для відновлення комбінованих 

порушень рівноваги (мозочкової та 

вестибулярної); внутрішні та фактори 

навколишнього середовища що 

збільшують ризик падіння; 

10 

Тема 8-9. 

Особливості фізичної 

терапії та ерготерапії 

хворих з руховими 

порушеннями; відновлення 

функціонального стану 

м’язів, збільшення їх сили, 

зниження тонусу. 

Особливості роботи з 

пацієнтами із 

спастичністю. 

Види терапевтичних вправ: з опором (сила 

та витривалість), на розвиток/ відновлення 

гнучкості (розтяг/стретчинг), на розвиток/ 

відновлення координації, на  розвиток/ 

відновлення дрібної моторики. 

Кардіореспираторне тренування. 

Стабілізація та мобілізація. Способи 

розтягу та мобілізації тканин. 

Терапевтичні прави спрямовані на 

розвиток сили. 

10 

Тема 10-11. 

Методи втручання при 

цереброваскулярній 

патології (ГПМК) 

Особливості безпечного та ефективного 

виконання програми,  модифікування 

обсягу навантаження, змісту та 

спрямованості занять в залежності від 

функціонального, психологічного та 

когнітивного стану пацієнта з ГМПК; 

вибір необхідного рівня допомоги; 

визначення частоти занять і тривалісті 

курсу фізичної терапії, ерготерапії. 

8 

Тема 12. 

Методи втручання при 

нейротравмі (ЧМТ). 

Заходи фізичної терапії та ерготерапії в 

залежності від: ступеня незалежності, 

рівня за шкалою Ранчо, наявності та 

6 
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виразності рухових порушень, порушень 

координації та рівноваги; 

кардіореспираторне тренування пацієнтів 

з ЧМТ; фізична терапія при 

посткомоційному синдромі. 

Тема 13-14. 

Методи втручання при 

нейротравмі (СМТ). 

Заходи  фізичної терапії та ерготерапії в 

залежності від: ступеня незалежності, 

рівня ураження; важкості ураження за 

шкалою Азія; алгоритм втручання 

фізичного терапевта; визначення 

довгострокових та короткострокових цілей 

фізичної терапії;  навчання 

пацієнта/клієнта навичкам необхідним для 

переміщення: у візок та з візка, по 

кушетці, перевертання, утримання тулуба, 

діставання; протипоказання до 

використання деяких терапевтичних 

вправ; менеджмент січового міхура та 

кишкивніка; заходи при автономній 

дизрефлексії; 

8 

Тема 15. 

Методи втручання при 

демієлінізуючих 

захворюваннях (розсіяний 

склероз). 

Класифікація захворювання; основні 

домени рухових функцій, активність і 

участь за МКФ у пацієнтів РС; взаємодія 

між складовими МКФ (функції – первинні 

або вторинні порушення, активність, 

участь, фактори навколишнього 

середовища, особистісні фактори) при РС; 

6 

Тема 16. 

Методи втручання при 

нейродегенеративних 

захворюваннях (хвороба 

Паркінсона). 

Класифікація захворювання (первинний 

паркінсонізм, вторинний паркінсонізм, 

паркінсонізм при інших дегенеративних 

захворюваннях ЦНС); основні домени 

рухових і немоторних функцій, активність 

і участь по МКФ у пацієнтів ХП; 

взаємодія між складовими МКФ (функції – 

первинні або вторинні порушення, 

активність, участь, фактори 

навколишнього середовища, особистісні 

фактори) при ХП 

6 

Тема 17. Ерготерапія як 

частина 

мультидисциплінарної 

допомоги в клініці 

нервових хвороб  

Мета, завдання, проведення скринінгу 

(збір інформації); основні правила 

проведення обстеження в ерготерапії; 

розробка плану втручання; основні 

правила проведення втручання і 

моніторингу прогресу; аналіз підсумків 

2 
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терапії і складання рекомендацій 

Тема 18-19. Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент при 

невропатіях периферичних 

нервів верхньої кінцівки 

КРМ при плексопатіях, невропатіях 

серединного, ліктьового та променевого 

нервів верхньої кінцівки; застосування 

завдань, що відносяться до догляду за 

собою та ведення домашнього 

господарства; фізична реабілітація при 

оперативному лікуванні травм 

периферичної нервової системи, 

стереотаксичній та функціональній 

нейрохірургії. 

8 

Тема 20. Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент при 

невропатіях периферичних 

нервів нижньої кінцівки 

КРМ при невропатіях великогомілкового 

та малогомілкового нерва; особливості 

фізичної терапії пацієнтів з 

захворюваннями спинномозкових 

коренців (радікулопатії); основні рухи 

стопи; відновлення функції стопи; 

6 

Тема 21. Клінічний 

реабілітаційний 

менеджмент при 

невропатії лицевого нерва 

та полінейропатіях 

КРМ при невропатіях лицевого нерва та 

полінейропатіях; терапевтичні вправи 

спрямовані на досягненя таких цілей: 

збільшення аеробної витривалості, 

зменшенння рівню нагляду, потрібного 

для виконання  завдань, покращені хода, 

пересування та рівновага, зменшення 

факторів ризику ускладнень; особливості 

застосування терапевтичних вправ для 

відновлення функції мімічних м’язів 

4 

Всього годин:  96 

 

 

 

Підсумковий контроль. 

Екзаменаційні вимоги   

1. Принципи, компонети та етапи нейропластичності (придбання навичок, 

утримання навичок, перенос /гнучкість навички.).  

2. Мотивація, як основний фактор розвитку нейроних звязків.  

3. Контекстна взаємордія, когнитивні зусилля, зворотній зв'язок.  

4. Автономія та мотивація у відновленні пацієнтів із травмами та 

захворюваннями нервової систем. 

5. Структура та компоненти Міжнародної класифікації функціонування 

(МКФ). 

6. SMART формат у фізичної терапії. Довгострокові та короткострокові цілі. 

Мета. Дерево цілей.  
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7. Ресурси пацієнта, фізичного терапевта та ерготерапевта, необхідні для 

встановлення та досягенння цілей. 

8. Мобільність у ліжку.  

9. Мобілізація пацієнтів, 4 фази мобілізації.  

10. Принципи роботи в реанімаційних відділеннях з пацієнтами/клієнтами 

різного віку та можливостей із травмами та захворюваннями нервової 

системи.  

11. Позиціонування, дихальні вправи. мануальні маніпуляції на грудній клітці, 

масаж у в реанімаційному відділенні. 

12. Принципи, техніка та процедура застосування терапевтичних вправ на 

підтримку амплітуди руху. Покази та протипокази.  

13. Тренування рухових навичок та умінь (функціональне тренування: 

переміщення у ліжку, навички сидіння, переміщення поза межі ліжка, 

вставання, стояння, хода). 

14. Особливості фізичної терапії осіб із порушеннями сприйняття.  

15. Особливості фізичної терапії осіб із порушеннями мовлення. 

16. Особливості фізичної терапії осіб із когнітивними порушеннями.  

17. Фізична терапія  та ерготерапія для осіб з порушенням керуючих функцій та 

апраксією. 

18. Особливості реабілітаційних втручань для осіб із зорово-просторовими 

порушеннями.  

19. Основні фактори, які перешкоджають проведенню реабілітації при 

синдромах «неглекту» і «відштовхування» (Pull-, Push-синдром), заходи їх 

усунення. 

20. Відновлення постурального контролю, балансу та рівноваги, види 

терапевтичних вправ 

21. Стратегії балансу та методики втручання при порушеннях постурального 

контролю. 

22. Атаксія, види атаксії, заходи фізичної терапії та терапевтичні вправи для 

відновлення комбінованих порушень рівноваги (мозочкової та 

вестибулярної). 

23. Адаптивність та подвійні завдання. 

24. Реактивна (динамічна) рівновага та методики втручання для її відновлення.  

25. Внутрішні та фактори навколишнього середовища що збільшують ризик 

падіння. 

26. Характеристика нормальної ходи, цикл ходи, фази ходи. 

27. Навчання ходьбі пацієнтів/клієнтів різного віку та можливостей із травмами 

та захворюваннями нервової системи. 

28. Види терапевтичних вправ. 

29. Терапевтичні вправи з опором (сила та витривалість), на розвиток/ 

відновлення гнучкості (розтяг/стретчинг). 

30. Терапевтичні вправи на розвиток/ відновлення координації. 

31. Терапевтичні вправи на  розвиток/ відновлення дрібної моторики. 

Кардіореспираторне тренування.  
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32. Стабілізація та мобілізація. Способи розтягу та мобілізації тканин.  

33. Терапевтичні прави спрямовані на розвиток сили.  

34. Відновлення функціональних порушень при уражені верхнього 

мотонейрону. 

35. Нормальне функціонування верхньої кінцівки. Характеристика хапання, 

діставання, відпускання, проведення маніпуляцій.  

36. Терапевтичні вправи та егротерапевтичні заходи спрямовані на відновлення 

функції верхньої кінцівки.  

37. Користування допоміжними засобами для ходи та візком, користування 

ортезами, самообслуговування та самодогляд). 

38. Особливості роботи з пацієнтами із спастичністю. 

39. Заходи фізичної терапії, ерготерапії при ГПМК. 

40. Особливості безпечного та ефективного виконання програми ФТ при 

ГПМК. 

41. Модифікування обсягу навантаження, змісту та спрямованості занять в 

залежності від функціонального, психологічного та когнітивного стану 

пацієнта з ГМПК. 

42. Вибір необхідного рівня допомоги, визначення частоти занять і тривалісті 

курсу фізичної терапії, ерготерапії у осіб з ГПМК. 

43. Координація реалізації індивідуальної програми реабілітації з усіма 

учасниками реабілітаційного процесу. 

44. Корегування цілей. 

45. Обговорення реабілітаційного процесу з пацієнтом/клієнтом та/або 

родичами, опікунами, близькими, іншими фахівцями.  

46. Складання та навчання пацієнтів/клієнтів програмі для самостійних занять. 

47. Заходи фізичної терапії та ерготерапії в залежності від ступеня 

незалежності осіб з ЧМТ. 

48. Заходи фізичної терапії та ерготерапії в залежності від рівня за шкалою 

Ранчо. 

49. Заходи фізичної терапії та ерготерапії в залежності від наявності та 

виразності рухових порушень, порушень координації та рівноваги. 

50. Кардіореспираторне тренування пацієнтів з ЧМТ. 

51. Фізична терапія при посткомоційному синдромі;  

52. Реабілітаційні заходи в гострому й ранньому періодах ТХСМ (до 3 тижнів 

після травми). 

53. Заходи фізичної терапії та ерготерапії в залежності від: ступеня 

незалежності, рівня ураження; важкості ураження за шкалою Азія. 

54. Алгоритм втручання фізичного терапевта, визначення довгострокових та 

короткострокових цілей фізичної терапії у осіб з ТХСМ. 

55. Навчання пацієнта/клієнта навичкам необхідним для переміщення: у візок 

та з візка, по кушетці, перевертання, утримання тулуба, діставання. 

56. Протипоказання до використання деяких терапевтичних вправ у осіб з 

ТХСМ. 

57. Менеджмент січового міхура та кишкивніка. 
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58. Заходи при автономній дизрефлексії. 

59. Навчання пацієнта/клієнта користуванню допоміжними засобами для ходи 

та візком, користування ортезами. 

60. Самообслуговування та самодогляд у осіб з ТХСМ. 

61. Особливості роботи з пацієнтами із спастичністю при тавмі СМ. 

62. Основні домени рухових функцій, активність і участь за МКФ у пацієнтів 

РС. 

63. Взаємодія між складовими МКФ (функції – первинні або вторинні 

порушення, активність, участь, фактори навколишнього середовища, 

особистісні фактори) при РС. 

64. Алгоритм втручання фізичного терапевта, визначення довгострокових та 

короткострокових цілей фізичної терапії при РС. 

65. Заходи фізичної терапії для осіб із РС та їх характеристика.  

66. Класифікація паркінсонізму (первинний паркінсонізм, вторинний 

паркінсонізм, паркінсонізм при інших дегенеративних захворюваннях 

ЦНС). 

67. Основні домени рухових і немоторних функцій, активність і участь по МКФ 

у пацієнтів ХП. 

68. Взаємодія між складовими МКФ (функції – первинні або вторинні 

порушення, активність, участь, фактори навколишнього середовища, 

особистісні фактори) при ХП. 

69. Проблемно-орієнтовний підхід до ФТ осіб з ХП. 

70. Визначення довгострокових та короткострокових цілей фізичної терапії; 

методи фізичної терапії та їх характеристика; алгоритм ведення пацієнтів в 

залежності від моделі ХП (А, B, C, D, E, F), методів та етапів фізичної 

терапії.  

71. Мета, завдання, проведення ерготерапевтичного скринінгу (збір 

інформації). 

72. Основні правила проведення обстеження в ерготерапії. 

73. Розробка ерготерапевтичного  плану втручання; основні правила 

проведення втручання і моніторингу прогресу в ерготетрапії. 

74. Аналіз підсумків проведено\ ерготерапії і складання рекомендацій. 
75. Методики ерготерапії спрямовані на відновлення верхньої кінцівки. 

76. Методики ерготерапії спрямовані на відновлення  заняттєвої активності. 

77. Методики ерготерапії спрямовані на відновлення когнітивних функцій. 

78. Методики ерготерапії спрямовані на відновлення психо-емоційних функцій. 

79. Заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та 

асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності. 

80. Особливості застосування заходів фізичної терапії осіб з невропатією 

променевого та  серединного нервів. 

81. Особливості застосування заходів фізичної терапії осіб при синдромі 

кубітального каналу (нейропатія ліктьового нерва). 

82. Особливості застосування заходів фізичної терапії осіб з плечовим 

плекситом. 
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83. Застосування завдань, що відносяться до догляду за собою та ведення 

домашнього господарства при травмах нервів верхньої кінцівки. 

84. Фізична реабілітація при оперативному лікуванні травм периферичної 

нервової системи, стереотаксичній та функціональній нейрохірургії. 

85. Фізична терапія осіб з невропатією сідничного нерву.  

86. Особливості застосування заходів фізичної терапії осіб з невропатією 

малогомілкового нерву. 

87. Особливості застосування заходів фізичної терапії осіб з невропатією 

великогомілкового нерву.  

88. Особливості фізичної терапії пацієнтів з захворюваннями спинномозкових 

коренців (радікулопатії). 

89. Основні рухи стопи, відновлення її функції. 

90. Алгоритм втручання фізичного терапевта при невропатіях нижньої 

кінцівки, визначення довгострокових та короткострокових цілей фізичної 

терапії. 

91. Заходи ерготерапії задля ліквідації, або компенсації функціональних та 

асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності при 

невропатіях нижньої кінцівки. 

92. Особливості фізичної терапії пацієнтів з полінейропатією, вторинними 

полінейропатіями (діабетична, алкогольна, токсична). 

93. Терапевтичні вправи спрямовані на збільшення аеробної витривалості у 

пацієнтів з полінейропатією. 

94. Терапевтичні вправи спрямовані на зменшення рівню нагляду, потрібного 

для виконання  завдань у пацієнтів з полінейропатією. 

95. Терапевтичні вправи спрямовані на покращення ходи у пацієнтів з 

полінейропатією. 

96. Терапевтичні вправи спрямовані на покращення пересування та рівноваги у 

пацієнтів з полінейропатією. 

97. Зменшення факторів ризику ускладнень у пацієнтів з полінейропатією. 

98. Особливості застосування терапевтичних вправ для відновлення функції 

мімічних м’язів. 

99. Алгоритм втручання фізичного терапевта, визначення довгострокових та 

короткострокових цілей фізичної терапії у пацієнтів з полінейропатією. 

100. Заходи ерготерапії задля ліквідації, або компенсації функціональних 

та асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності у 

пацієнтів з полінейропатією. 
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