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І. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітня програма, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна  форма навчання  

Галузь знань - 22 «Охорона 

здоров’я»,  

Спеціальність-  227 

«Фізична терапія, 

ерготерапія»,  

освітня програма -  

«Фізична терапія, 

ерготерапія»,  

бакалавр 

Нормативна  

Рік навчання 3 

Кількість годин / кредитів 

90/3 

Семестр 6-ий 

Лекції  14год. 

Практичні (семінарські) _ год. 

Лабораторні  32 год. 

Індивідуальні _____ год. 

ІНДЗ:  немає 

Самостійна робота 36 год. 

Консультації  8 год. 

Форма контролю:  екзамен 

Мова навчання                                      українська  

 

ІІ. Інформація про викладача  

Ульяницька Наталія Ярославівна 

Кандидат біологічних наук 

Доцент кафедри  фізичної терапії та ерготерапії 

Контактна інформація +380505539523; ulianutskay.natalia@eenu.edu.ua 

Дні занять  http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 

 

 

ІІІ. Опис дисципліни 

1. Анотація курсу.  

         Навчальна дисципліна «Основи міжнародної класифікації  

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я» ознайомлює 

студентів з основним поняттями в сфері охорони здоров'я. Розуміння 

можливих проблем зі здоров'ям протягом життя, визначення стратегій та 

алгоритмів дій при виникненні певних медичних проблем. Метою 

вивчення дисципліни – підготовка фахівців напряму підготовки 227 

«Фізична терапія, ерготерапія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-

кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою 

підготовки спеціалістів вище зазначеного фахового спрямування, глибоке 

засвоєння студентами теоретичних знань, дати надійні орієнтири для 

вирішення конкретних ситуацій, впливати на формування моральних 

установок у фахівця у відповідності зі специфічними вимогами професії, а 

також базових понять МКФ та професійного розвитку.  

http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi


Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи міжнародної 

класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я) та 

професійний розвиток »:  

 Сформувати у студентів глибоке розуміння професійної деонтології та 

МКФ, навчити їх практично застосовувати набуті вміння і навички у своїй 

професійній діяльності з метою профілактики захворювань, рекреації та 

оптимізації здоров’я особистості, орієнтації її на здоровий спосіб життя; 

сформувати у студентів свідоме та відповідальне ставлення до 

індивідуального здоров’я та здоров’я нації. 

 Поглибити і розширити знання студентів, отримані на лекціях та у 

процесі самостійної роботи, спрямувати всі засоби на підвищення рівня 

засвоєння навчального матеріалу, розвивати наукове мислення та усне 

мовлення студентів. 

 Озброїти студентів базовими знаннями щодо теоретичних основ і 

сучасних принципів охорони здоров’я; методів вивчення та оцінки стану 

здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають; 

методів аналізу та оцінки якості надання медичної допомоги населенню; 

технологій розробки управлінських рішень, спрямованих на поліпшення 

стану здоров’я населення та якості медичної допомоги. 

             

2. Результати навчання (матриця компетентностей).  

Після успішного засвоєння навчальної дисципліни здобувач формуватиме 

наступні програмні компетентності та результати навчання: 

Інтегральна компетентність 

ІК. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, пов’язані з фізичною терапією, зокрема лікувальною фізичною 

культурою, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із 

застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, 

психолого-педагогічних наук. 

Загальні компетентності 

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

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. Навички 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 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 



технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахові (спеціальні, предметні) компетентності 

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.  

СК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або 

ерготерапії.  

СК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або 

ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

СК 14. Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг 

фізичної терапії та ерготерапії. 

Програмні результати навчання 

ПР 02. Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у 

професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним 

дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, 

у тому числі іноземною мовою (мовами).  

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 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін та порушених функцій організму, активності та трактувати 

отриману інформацію.  

ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП). 

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

професійної етики.  

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

ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та 

ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій (додаток 1) та за 

потреби, модифіковувати поточну діяльність 

ПР 18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, 

поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти 

власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег. 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни. 



 

 

*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. 

 

4. Завдання для самостійного опрацювання. 

 

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

годин 

1. 
 Історичний розвиток МКФ 

Перелік питань для опрацювання: 

Історичний розвиток реабілітації в різні етапи розвитку суспільства. 

4 

2. 
Предмет, зміст та завдання МКФ 

Перелік питань для опрацювання: 

Розгляд та оцінка клінічного випадку за МКФ 

8 

3. 
Моделі МКФ 

Перелік питань для опрацювання: 

Розгляд та оцінка клінічного випадку за МКФ 

8 

4. Поняття про профіль пацієнта/клієнта 8 

Назви змістових модулів і тем 

 
Усього Лек. Лабор. Сам. роб. 

 

Конс. 

*Форма 

контролю

/ Бали 

Змістовий модуль 1. Вступ до дисципліни. Основні поняття МКФ 

Тема 1. Мета та завдання МКФ 16 2 4 8 2 ДС /6 

Тема 2.   Огляд складових МКФ 15 2 4 8 1 РЗ /6 

Тема 3.  Класифікація МКФ 13 2 6 4 1 РМГ /8 

Разом за модулем  1 44 6 14 20 4 20 

                         Змістовий модуль 2  Особливості моделей реабілітаційних послуг  на 

основі МКФ (прикладне значення). Професійний розвиток. 

Тема4. Модель функціонування 

та обмеження життєдіяльності 

17 2 4 10 1 ДС /6 

Тема 5.  Поняття про біо-психо-

соціальну модель 

18 2 4 10 2 ДБ /6 

Тема 6. Особливості 

застосування моделювання 

реабілітаційних послуг на 

основі МКФ. Професійний 

розвиток 

11 4 4 2 1 РЗ/8 

Разом за модулем 2 46 8 12 22 4 20 

Види підсумкових робіт (за потреби, на розсуд викладача, кафедри) Бал 

Модульна контрольна робота ТЗ/60 

ІНДЗ  

Інше (вказати)  

Всього годин / Балів 90 14 26 42 8 100 



Перелік питань для опрацювання: 

Розгляд та оцінка клінічного випадку за МКФ 

5. 

Розгляд ситуативних завдання з оцінки профілю пацієна 

та підбору тестових оцінок 

Перелік питань для опрацювання: 

Розгляд та оцінка клінічного випадку за МКФ 

8 

 Разом 36 

 

 

5. Політика оцінювання 

        Дисципліна «Основи міжнародної класифікації  функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я» складається з двох змістових 

модулів. У цьому випадку підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою 

складається із сумарної кількості балів за: 

1. Поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 

2. Виконання МКР (максимум 60 балів).  

МКР проходить у вигляді написання тестових завдань двох рівнів складності. 

        Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-

10 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під 

час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування. 

• Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

• У разі наявності документа, що засвідчує навчання на сертифікованих 

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

зарахування певної кількості годин, відповідно до Положення про 

визнання результатів навчання, отриманих у формальній, 

неформальній та/або інформальній освіті у Волинському 

національному університеті імені Лесі Українки. 

6. Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. 

Перелік екзаменаційних запитань 

1. Базові поняття про МКФ 

2. Основні завдання та принципи МКФ 

3. Область застосування МКФ 

4. Огляд складових МКФ 

5. Поняття про домени 



6. Класифікація МКФ 

7. Модель функціонування та обмеження життєдіяльності 

8. Поняття про домени та складові МКФ (частина 1) 

9. Поняття про домени та складові МКФ (частина 2) 

10. Особливості застосування моделювання реабілітаційних послуг на 

основі МКФ та професійний розвиток. 

11.  Базові поняття про МКФ 

12.  Основні завдання та принципи МКФ 

13.  Область застосування МКФ 

14.  Огляд складових МКФ 

15.  Поняття про домени 

16.  Класифікація МКФ 

17.  Модель функціонування та обмеження життєдіяльності 

18.  Поняття про домени та складові МКФ (частина 1) 

19.  Поняття про домени та складові МКФ (частина 2) 

20.  Особливості застосування моделювання реабілітаційних послуг на 

основі МКФ та професійний розвиток. 

21.  Клінічні інструменти для застосування МКФ 

22.  Термінологія МКФ 

23. Огляд основних частин МКФ 

24.  Види моделей реабілітаційних послуг 

25.  Особливості біопсихосоціальної моделі надання реабілітаційних 

послуг 

26.  Мета МКФ-ДП 

27.  Розвиток МКФ-ДП 

28.  Правила кодування МКФ 

29.  МКФ та люди з обмеженням життєдіяльності 

30.  Етичні вказівки щодо використання МКФ 

31.   Базові набори МКФ 

32.  Документування реабілітаційного процесу за МКФ. 

33.  Поняття про домени та піддомени 

34.  Інтегрована біопсихосоціальна модель функціонування та обмеження 

життєдіяльності. 

 

7. Шкала оцінювання 

 

Оцінка в балах  
Лінгвістична 

оцінка 

Оцінка за шкалою ECTS 

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 

 

8. Рекомендована література та інтернет-ресурси  
 

Основна література: 

1. Вакуленко Л.О,. Клапчука В.В Основи реабілітації, фізичної терапії, 

ерготерапії. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 371 с. 

2. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження

 життєдіяльності та здоров’я [International classification of functioning, 

limitation of life and health] [Інтернет]. Доступно: 

http://moz.gov.ua/uploads/2/11374-9898_dn_20181221_2449.pdf 3. 

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

3. Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (краткая версия)/ под ред.Г.Д.Шостка, 

М.В. Коробова, А.В. Шаброва. – СПб: СПбИУВЭК, 2013. – 228 с. 

4. Лях Ю.Є., Ульяницька Н.Я. Моделі надання реабілітаційних послуг (на 

основі міжнародної класифікації  функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я) та професійний розвиток: Навчально-

методичний посібник / укладачі Ю.Є.Лях, Н.Я.Ульяницька.- Луцьк, 

2018.- 33 с. 

5. Ипатов А.В. Международная класификация функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья и проблемы 

инвалидности./А.В.Ипатов, И.Л.Ферфильфайн, С.А.Рыков.-

Днепропетровск, 2004.-304 с. 

6. Шошмин А.В. МКФ в реабилитации./А.В.Шошмин, Г.Н.Пономаренко.- 

Санкт-Петербург, 2020.-232 с. 

Додаткова: 

7. Про затвердження перекладу Міжнародної класифікації функціонування, 

обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації 

функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків: 

Наказ МОЗ України від 23.05.2018 № 981 [Інтернет]. Доступно: 

http://search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ30749.html 



8. Про затвердження плану заходів Міністерства охорони здоров’я України 

з виконання плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної 

класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та 

Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності 

та здоров’я дітей і підлітків: Наказ МОЗ України від 23 березня 2018 

року № 552. Наказ МОЗ України від 23 березня 2018 року № 552: 

[Інтернет]. Доступно: https://moz.gov.ua/ uploads/0/4258-

dn_20180323_552_dod.pdf 

9. Буйлова Т.В. Международная классификация функционирования как 

ключ к пониманию философии реабилитации/Т.В.Буйлова//Медиаль. – 

2013.-№2.  –С.26-31. 

10. Коробов М.В. Международная классификация функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья: основные положения: 

учебно-методическое пособие/М.В.Коробов. – СПб: СПбИУВЭК, 2011. – 

35 с. 

11.  Коробов М.В. МКФ. Классификация функций и стуктур организма: 

учебно-методическое пособие/М.В.Коробов. – СПб: СПбИУВЭК, 2011. – 

34 с. 

 

 

Інтернет-ресурси 

1. Концепція нової системи охорони здоров’я / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: //http://moz.gov.ua/docfiles/Pro_20140527_0_dod.pdf . –

Назва з екрана 

2. Конференция "Как использовать МКФ в реабилитации" (6 октября 

2019) https://www.youtube.com/watch?v=NbXbln4ZWuY 

3. Международная классификация функционирования, инвалидности и 

здоровья 

(МКФ)https://www.who.int/standards/classifications/international-

classification-of-functioning-disability-and-health  

4. Профессор Шмонин А.А.: МКФ в реабилитации 

https://www.youtube.com/watch?v=12tEBiOvuk8 

5. Рада ерготерапевтів європейських країн / Council of Occupational 

Therapists for the European Countries http://www.cotec-europe.org  

6. Світова федерація ерготерапевтів / World Federation of Occupational 

Therapists (WFOT) http://www.wfot.org 

7. ICF CORE SETS. Руководство по клинической практике / Бикенбах J, 

Сиза A, Раух A, Stucki G (ред.) Хогрефе. – Геттинген, 2012. – Режим 

доступу: https://www.icf-core-sets.org/ 

 

 

http://www.wfot.org/
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