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 Спеціальність: 
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ерготерапія  

 

Освітньо-професійна 

програма: 
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III. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

1.  Анотація курсу.  Навчальна дисципліна «Основи практичної 

діяльності у фізичній терапії та ерготерапії» є базовою дисципліною для 

студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього ступеня 

«бакалавр» для здобуття кваліфікації бакалавра з фізичної терапії, ерготерапії,  

викладається студентам 1-го курсу спеціальності 227 «Фізична терапія та 

ерготерапія».  

 Сучасна концепція фізичної терапії та ерготерапії базується на 

фундаментальних поняттях і медико-біологічному обґрунтуванні механізмів 

впливу різноманітних факторів на життєдіяльність організму,  на системи 

забезпечення гомеостазу та їх пристосування до нових умов існування, чи 

морфо-функціональних змін організму після травм і перенесених хвороб. 

«Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії» включає 

ознайомлення студентів з державними, соціально-економічними, 

психологічними, професійними, педагогічними та іншими заходами, які 

спрямовані на запобігання ускладненням захворювань, що призводять до 

тимчасової і стійкої втрати працездатності, та повернення хворих чи осіб з 

інвалідністю до суспільно-корисної праці. Ефективність вищеперерахованих 

заходів значною мірою визначається узгодженістю усіх ланок реабілітаційного 

процесу, а також командною роботою мультидисциплінарної команди. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи практичної 

діяльності у фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності)» 

є сформувати у студентів систему знань та цілісного уявлення щодо 

теоретичних засад та основ практичної діяльності у фізичній терапії та 

ерготерапії в системі охорони здоров’я; розуміння значення своєчасного 

застосування засобів фізичної терапії для попередження ускладнень та 

підвищенню ефективності у комплексному відновленні після травм чи 

захворювань. 

Опанування дисципліни дасть змогу фахівцеві в подальшому розробляти 

індивідуальну  реабілітаційну програму, організувати процес фізичної терапії 

та ерготерапії  й об'єктивізовувати її ефективність.  

Основою формування знань, умінь і навичок у навчальній дисципліні 

«Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії» є лекційні 

заняття, практичні заняття, індивідуальні консультації, а також самостійна 

робота.  

 

2. Пререквізити (попередні курси, на яких базується вивчення дисципліни): 

основи медичних знань, основи анатомії та фізіології людини. 

Постреквізити (дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння і 

навички, що здобуваються після закінчення вивчення даної дисципліни): фізична 

терапія при різних ушкодженнях та захворюваннях (при порушенні діяльності 

серцево-судинної та дихальної системи, порушенні діяльності опорно-рухового 

апарату, при неврологічних порушеннях), навчальні/виробничі/клінічні 

практики. 

 

 



 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни:  

Мета курсу – ознайомити студентів з галуззю їхньої майбутньої 

професійної діяльності та закласти фундамент для засвоєння матеріалу інших 

навчальних дисциплін з обраної спеціальності, сформувати систему знань та 

уявлень про організацію роботи фізичного терапевта та ерготерапевта. 

Основними завданнями дисципліни «Основи практичної діяльності у 

фізичній терапії та ерготерапії» є: 

- формування загальних  та фахових компетентностей в розрізі предмету;  

- вивчити історичні аспекти становлення та розвитку фізичної терапії, 

фізичної реабілітації та ерготерапії у світі та в Україні; 

- розглянути програмно-нормативні та організаційні засади галузі 

«фізичної реабілітації”; 

- сформувати у студентів цілісне уявлення про державні, соціально-

економічні, психологічні, професійні, педагогічні заходи, що спрямовані на 

запобігання ускладнення захворювань; 

- вивчити засоби фізичної терапії, спрямовані на повернення хворих чи 

осіб з інвалідністю до суспільно корисної праці; 

- виробити базові навички розробки індивідуальної реабілітаційної 

програми;  

- навчити особливостям організації процесу фізичної терапії та 

ерготерапії;  

- забезпечити уміння об'єктивізації ефективності процесу фізичної терапії 

та ерготерапії у майбутній практичній діяльності.  

 

4. Результати навчання (Компетентності).  

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). ЗК 03. Навички міжособистісної взаємодії.  ЗК 04. Здатність 

працювати в команді. ЗК 05. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети. ЗК 08. Здатність планувати та управляти часом. ЗК 09. Здатність 

до використання інформаційних і комунікаційних технологій ЗК 10. Здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 11. Здатність 

вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально 

та свідомо. ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  ЗК 15. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області. 

ФК 01. Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам 

міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах 

фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання і зв'язок з охороною 

здоров’я. ФК 04. Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, 



соціальні аспекти у практиці фізичної терапії, ерготерапії. ФК 05. 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. ФК 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти 

власні потреби, обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання 

програми фізичної терапії та ерготерапії. ФК 08. Здатність ефективно 

реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії. ФК 09. Здатність 

забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. ФК 11. Здатність 

адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. ФК 13. 

Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, 

профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому 

способу життя. ФК 14. Здатність знаходити шляхи постійного покращення 

якості послуг фізичної терапії та ерготерапії. 

ПР 01. Демонструвати готовність до зміцнення та збереження 

особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової активності 

людини та проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів 

їх родин, медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади. ПР 03. 

Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних 

джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для 

виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень. ПР 04. 

Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, 

педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії. ПР 

08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної 

етики. ПР 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній 

діяльності. ПР 15. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами 

співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною 

приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у 

мультидисциплінарній команді. ПР 16.  Проводити інструктаж та навчання 

клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих. ПР 18. Оцінювати себе критично, 

засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за допомогою 

самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й 

застосовувати досвід колег. 

  

5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

Лек. Практ. 

(семін) 

Сам. 

роб. 

Конс. Форма 

контрол

ю/ Бали  

Змістовий модуль 1. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії 

Тема 1. Вступ. Історичні 

аспекти розвитку 

становлення фізичної 

терапії та ерготерапії 

8 2 2 4 
 

ДС, ДБ, 

Т,Р/ 

2 



Тема 2. Охорона здоров’я. 

Медична те реабілітаційна 

допомога   

4 2 2   ДС, ДБ, 

Т/ 

2 

Тема 3. Принципи 

реабілітації, форми 

реабілітаційних заходів 

6 2 2 2  ДС, ДБ, 

Т,Р/ 

2 

Тема 4. Індивідуальна 

програма реабілітації 

4 2 2   ДС, ДБ, 

Т/ 

2 

Тема 5. Реабілітаційні 

періоди. Санаторно-

курортне лікування та 

реабілітація  

6 2 2  2 ДС, ДБ, 

Т/ 

2 

Тема 6. Лікувально-

охоронні режими  

8 2 2 4  ДС, ДБ, 

Т,Р/ 

2 

Тема 7. Критерії 

життєдіяльності, 

інвалідність. Реабілітація 

осіб з інвалідністю 

8 2 2 4  ДС, ДБ, 

Т,Р/ 

2 

Разом за модулем 1 42 14 14 12 2 14 

Змістовий модуль 2.  

Основні засоби реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії 

Тема 8. Основні засоби 

фізичної ерготерапії та 

ерготерапії 

7 1 2 2 2 ДС, ДБ, 

Т,Р/ 

2 

Тема 9. Фізичні вправи в 

системі фізичної терапії, 

ерготерапії 

7 1 2 4  ДС, ДБ, 

Т,Р/ 

2 

Тема 10. Основні форми 

проведення спеціально-

організованої рухової 

активності 

7 1 2 4  ДС, ДБ, 

Т,Р/ 

2 

Тема 11. Лікувальний 

масаж в системі фізичної 

терапії, ерготерапії  

3 1 2   ДС, ДБ, 

Т/ 

2 

Тема 12. Фізіотерапія та  

механотерапія  в системі 

фізичної терапії, 

ерготерапії  

8 2 2 4  ДС, ДБ, 

Т,Р/ 

2 

Тема 13. Ерготерапія, 

професійна та трудова 

реабілітація 

8 2 2 4  ДС, ДБ, 

Т,Р/ 

2 

Тема 14. Оцінка 

ефективності реабілітації. 

Особливості партнерства 

та роботи в 

8 2 4  2 ДС, ДБ, 

Т/ 

2 



мультидисциплінарній 

команді. Академічна 

доброчесність  

Разом за модулем 2 48 10 16 18 4 14 

Види підсумкових робіт: Бал 

Модульна контрольна робота № 1 

 
30 

Модульна контрольна робота № 2 

 
30 

ІНДЗ 12 

Всього годин 90 24 30 30 6 100 

*Форма контролю: ДС – дискусія, ДБ – дебати, Т – тести, ТР – тренінг, РЗ/К – розв’язування 

задач / кейсів, ІНДЗ / ІРС – індивідуальне завдання / індивідуальна робота студента, РМГ – 

робота в малих групах, МКР / КР – модульна контрольна робота/ контрольна робота, Р – 

реферат, а також аналітична записка, аналітичне есе, аналіз твору тощо. 

 

 

 

6. Завдання для самостійного опрацювання: 

1. Переміщення пацієнта: загальні положення, принципи, застереження, 

класифікація переміщень 

2. Допоміжні засоби пересування: класифікація, характеристика 

3. Моделі пересування та методи підстаховування: застосування милиць, 

палиць, ходунців 

4. Позиції страхування при ходьбі, пересування у візку 

5. Адаптація навколишнього середовища до потреб неповносправних 

6. Пет-терапія: організація, особливості застосування 

7. SMART-та інші технології фізичної терапії 

8. Авторські методики фізичної терапії та ерготерапії 

9. Альтернативні (додаткові, нетрадиційні) методи реабілітації. 

10.Дренажні положення, особливості застосування. 

11. Нормативно-правове забезпечення системи реабілітації в Україні.   

12. Позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії 

13. Види контролю у фізичній терапії  

14. Механотерапія: історія і сьогодення. 

 
 

ІV. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Загальна оцінка за курс складається як сума оцінок за кожен з двох 

модулів: поточне тестування (практичні заняття, самостійна робота); 

контрольні роботи наприкінці кожного змістового модуля. Оцінювання 

здійснюється за 100-бальною шкалою ECTS.  

За участь у лекційному занятті студент бали не отримує.  

Модуль І передбачає перевірку якості засвоєння теоретичного матеріалу 

змістовного модуля «Основи фізичної терапії, ерготерапії», виконання 

практичних робіт безпосередньо на заняттях. Загальна кількість тем цього 

модуля становить 7. Модуль ІІ передбачає перевірку якості засвоєння 



теоретичного матеріалу змістовного модуля «Основні принципи застосування 

засобів фізичної терапії, ерготерапії», виконання практичних робіт 

безпосередньо на заняттях. Загальна кількість тем цього модуля становить 7. 

Кожна з тем І і ІІ змістового модуля оцінюється в балах (максимально 2 бали). 2 

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

робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 1,5  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. 1 бал – студент засвоїв матеріал на репродуктивному рівні 

(переказування), приймає активну участь у роботі, відтворює вивчене не завжди 

логічно, припускається помилок. 0,5 балів – студент, який невпевнено 

переказує матеріал, під час відповіді потребує допомоги, допускається 

помилок. 0 – студент, не приймає участь в обговоренні питань на занятті.  

 ІНДЗ оцінюється максимальною кількістю балів - 12.   

12 балів отримує студент, який  розкрив тему роботи, яка має самостійний 

і творчий характер. Тема повністю розкрита використовував основну і 

додаткову літературу. Обсяг відповідає нормі (15 – 20 слайдів). Під час 

презентації студент орієнтується у матеріалі, висловлює власне ставлення до 

визначеної проблеми. Матеріал подано логічно і своєчасно. 10 балів отримує 

студент, який розкрив тему самостійної роботи за всіма пунктами плану, 

використав більшість рекомендованої літератури. Матеріал подано логічно. 

Обсяг відповідає встановленій нормі. Під час захисту студент вільно володіє і 

орієнтується у матеріалі, висловлює власне ставлення до питання. Матеріал 

поданий не своєчасно. 8 балів виставляється студенту, який тему роботи 

розкрив фрагментарно, не повністю (висвітлено не всі пункти плану, матеріал 

подано стисло). Використано недостатню кількість літературних джерел. 

Матеріал побудовано не логічно. 6 балів отримує студент, який розкрив 

незначну частину матеріалу (декілька пунктів плану), використав недостатню 

кількість літературних джерел. Відсутня логіка подачі матеріалу, а також 

порушена цілісність системи знань. 4 бал – студент роботу написав формально, 

стисло, не своєчасно. 0 – студент роботу не підготував. 

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля викладач виставляє одну 

оцінку за аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з 

усіх поточних оцінок за ці види роботи. Цю оцінку викладач трансформує в 

рейтинговий бал за роботу протягом семестру. Таким чином, максимальний 

рейтинговий бал за роботу протягом семестру може становити 40.  

Модульний контроль передбачає перевірку підсумкових знань і вмінь 

студентів шляхом написання модульних контрольних робіт. Оцінка з 

виставляється за виконання студентом 2 контрольних робіт (по кожному із 

змістових модулів), які передбачають перевірку теоретичних знань. Контрольні 

роботи оцінюються за 30-бальною шкалою.  

Критерії оцінювання модульного / підсумкового тесту: оцінка 

“відмінно” відповідає 27-30 балам, ставиться за відмінне написання 

підсумкової / модульної контрольної роботи;  оцінка “добре” відповідає 22-26 

балам, ставиться за хороше написання підсумкової / модульної контрольної 

роботи;  оцінка “задовільно” відповідає 18-21 балам, ставиться за задовільне 



написання підсумкової / модульної контрольної роботи; оцінка “незадовільно” 

відповідає 1-17 балам, ставиться за незадовільне написання підсумкової / 

модульної контрольної роботи. 

У разі наявності документа, що засвідчує навчання на сертифікованих 

курсах, онлайн-курсах, які дотичні до тем дисципліни, можливе зарахування 

певної кількості балів (не більше 10), відповідно до Положення про визнання 

результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або 

інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі 

Українки.  

У разі наявності документа, що засвідчує навчання на сертифікованих 

курсах, онлайн-курсах, які дотичні до тем дисципліни, можливе зарахування 

певної кількості балів (не більше 10), відповідно до Положення про визнання 

результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або 

інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі 

Українки.  

При недотриманням студентом Кодексу академічної доброчинності ВНУ 

ім. Лесі Українки - сукупності етичних принципів та визначених законом 

правил, якими керуються учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання і провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 

довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень, 

оцінювання роботи не буде відбуватись (!). Списування під час контрольних 

робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 

пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та 

підготовки практичних завдань під час заняття. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується 

з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на 

джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% 

від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). 

Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин.  

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом процесу здобування освіти. За об’єктивних причин навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівництвом 

Університету. 
 

V. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного матеріалу та практичних вмінь і навичок за семестр.  

У випадку якщо підсумкова оцінка (бали) з дисципліни з сумою 

підсумкових модульних оцінок та становить не менше 75 балів,  то, за згодою 

студента, вона може бути зарахована як підсумкова оцінка з навчальної 

https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0%9B.%D0%A3._2_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0%9B.%D0%A3._2_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0%9B.%D0%A3._2_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0%9B.%D0%A3._2_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0%9B.%D0%A3._2_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0%9B.%D0%A3._2_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0%9B.%D0%A3._2_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0%9B.%D0%A3._2_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
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дисципліни. У випадках, коли підсумкова оцінка нижче 75 балів, або за 

бажання студента підвищити рейтинг, він складає іспит. При цьому бали, 

набрані за результатами модульних контрольних робіт, анулюються. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за іспит становить 60 

балів. 

Повторне складання екзамену, допускається не більше двох разів один 

раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється деканом медичного 

факультету.  

 

Перелік питань до іспиту 

1. Історія становлення реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії у світі та в 

Україні  

2. Зміст термінів «реабілітація», «фізична та реабілітаційна медицина», 

«фізична терапія» «реабілітація осіб з інвалідністю», «реабілітаційна 

допомога», «фахівці з реабілітації», «медичне обслуговування».  

3. Зміст термінів «індивідуальний реабілітаційний план» «встановлення 

завдань реабілітації», «обсяг реабілітаційної допомоги».  

4. Зміст термінів «реабілітаційне обстеження», «реабілітаційний прогноз»,  

«реабілітаційна послуга». 

5. Зміст термінів «абілітація», «ерготерапія», «заняттєва активність», 

«заняттєва участь». 

6. Зміст термінів «дитина з інвалідністю»,  «особа з інвалідністю», 

«життєдіяльність»,  «обмеження життєдіяльності».  

7. Зміст термінів «здоров’я», «стан здоров’я», «охорона здоров’я», «заклад 

охорони здоров’я». 

8. Права та обов’язки осіб, яким надається реабілітаційна допомога 

9. Загальними принципами проведення реабілітації 

10. Зміст терміну «психологічна допомога в реабілітації». Принципи етичної 

та безпечної поведінки. 

11. Державна політика щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я 

12. Поняття системи реабілітації 

13. Фахівці з реабілітації Їх професійні обов’язки. 

14.  Посадові обов’язки асистента фізичного терапевта, ерготерапевта. 

15. Реабілітаційні заклади, відділення, підрозділи. Типи реабілітаційних 

закладів. 

16. Мультидисциплінарна реабілітаційна команда 

17.  Зміст терміну «телереабілітація».  Надання реабілітаційної допомоги із 

застосуванням телереабілітації 

18. Психологічна допомога в роботі мультидисциплінарної реабілітаційної 

команди 

19. Індивідуальний реабілітаційний план. Індивідуальна програиа 

реабілітації. 

20. Державний типовий план реабілітації 

21. Реабілітаційні періоди 

22. Надання реабілітаційної допомоги на різних рівнях медичної допомоги 

23. Методи медичної реабілітації, методи відновної терапії, їх 

характеристика  



24. Головні завдання реабілітації, фізичної терапії 

25. Мета реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії 

26. Завдання реабілітації в педіатричній практиці.  

27. Основні засади біологічних, соціально-економічних, психологічних, 

морально-етичних, науково-медичних основ фізичної терапії та ерготерапії.    

28. Види реабілітаційних програм та умови проведення.  

29. Характеристика рухових режимів. 

30. Протипоказання до направлення хворих на реабілітаційне стаціонарне 

лікування.   

31. Показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування та 

реабілітації.  

32. Характеристика професійної адаптації, реадаптації, перекваліфікації.   

33. Різновиди фізичних вправ. Класифікація гімнастичних вправ за 

анатомічною ознакою, характером м’язового скорочення, характером вправ,  

тощо.  

34. Особливості дихальних вправ: динамічних, статичних, дренажних.   

35. Ігри: малорухливі, рухливі, спортивні, ті, що проводяться на місці. 

36. Особливості проведення індивідуальних, малогрупових, групових та 

самостійних занять лікувальною гімнастикою.  

37. Характеристика позитивної реакції на фізичне навантаження, основні 

ознаки невідповідності фізичного навантаження, поняття про толерантність 

та поріг толерантнності до фізичного навантаження.  

38. Сутність лікувального масажу, характеристика основних прийомів 

масажу.  

39. Характеристика систем масажу, форм масажу, методів масажу. 

40. Основні показання та протипоказання до лікувального масажу. 

41. Основи фізіотерапії. Класифікація фізичних чинників лікування та 

реабілітації.  

42. Принципи фізіотерапії. Загальні та специфічні протипоказання до 

фізіотерапевтичних процедур.  

43. Механотерапія  в системі фізичної реабілітації: особливості 

механотерапії, мета. 

44.  Типи апаратів для проведення механотерапії.  

45. Покази та протипоказання до механотерапії загальної дії.  

46. Оцінка ефективності реабілітації.  

47. Характеристика основних видів контролю у фізичній терапії: експрес-

контроль, поточний контроль, етапний контроль.  

48. Види відновлення працездатності. 

49. Етичний кодекс фахівця з фізичної терапії та ерготерапії.  

50. Права пацієнта. Конфіденційність, її збереження та порушення. 

Збереження лікарської таємниці.  

51. Правила спілкування з пацієнтом. Особистісна реакція на патологічний 

стан.  

52. Вербальне спілкування. Невербальне спілкування. Фактори, що 

перешкоджають спілкуванню.  

53. Принцип колегіальності у медичному колективі. 



54. Академічна доброчесність: загальні положення Кодексу академічної 

доброчесності 

55. Принципи та норми академічної доброчесності 

56. Порушення академічної доброчесності 

57. Відповідальність за дотримання академічної доброчесності та її 

порушення 

 

 

VІ.  Шкала оцінювання знань студентів з дисципліни 

 

Оцінка в 

балах 

Лінгвістична 

оцінка 
Оцінка за шкалою ECTS 

оцінка пояснення 

90 – 100 Відмінно А відмінне виконання 

82 – 89 Дуже добре В вище середнього рівня 

75 - 81 Добре С загалом хороша робота 

67 -74 Задовільно D непогано 

60 - 66 Достатньо E 
виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

1 – 59 Незадовільно Fx необхідне перескладання 
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