
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки  

Кафедра здоров'я людини та фізичної терапії 

 

ПРОГРАМА  

вибіркової навчальної дисципліни  

«Сучасні методики фізичної терапії»  
(за професійним спрямуванням) 

підготовки бакалавра (на базі повної загальної середньої освіти) 

спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

освітньої програми 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцьк – 2019 



 

2 

 

 

Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра, галузі знань 

22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за освітньо-

професійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія». 

  

 

  

Розробник: Сітовський А.М., доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент кафедри здоров̕ я людини та фізичної терапії. 

 

Рецензент: Ходінов В.М., канд. біологічних наук, доцент, професор кафедри 

здоров̕’я людини та фізичної реабілітації Академії рекреаційних технологій і права. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Сітовський А.М., 2019 р. 



 

3 

 

 

І. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна  

форма навчання 

22 «Охорона здоров’я», 

227 «Фізична терапія, 

ерготерапія»; 

освітньо-професійна 

програма: «Фізична 

терапія, ерготерапія»; 

освітній ступінь: 

«бакалавр» 

Вибіркова 

Рік навчання – 3-й 

Семестр – 6-й 

Кількість  

годин / кредитів 

180/6 

Лекції – 30 год. 

Практичні, семінарські  

Лабораторні – 36 год. 

ІНДЗ: немає 

Індивідуальні 

Самостійна робота – 102 год. 

Консультації – 12 год. 

Форма контролю: екзамен 

Мова навчання Українська 

 

 

ІІ. Інформація про викладача 

 

Прізвище, ім’я та по батькові: Сітовський Андрій Миколайович. 

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання і спорту. 

Вчене звання: доцент. 

Посада: доцент. 

Контактна інформація: andrii.sitovskyi@eenu.edu.ua; 050-887-46-09. 

Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700. 

 

 

ІІІ. Опис дисципліни 

 

1. Анотація курсу. Навчальний курс є комплексною дисципліною, що 

узагальнює й систематизує знання студентів набуті в процесі вивчення циклу 

професійно-орієнтованих дисциплін з фізичної терапії та передбачає оволодіння 

студентами спеціальними теоретико-методичними та організаційно-практичними 

знаннями й навичками застосування сучасних методичних підходів використання з 

лікувальною і профілактичною метою терапевтичних вправ, лікувального масажу, 

фізичних чинників, раціональної організації комплексного процесу профілактики, 

відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності, розширення адаптаційних 

резервів організму. Узагальнюючи наукові і практичні дані, дисципліна розкриває 

http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700
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сутність медико-біологічних та психолого-педагогічних аспектів фізичної терапії, а 

також коло завдань, що необхідно вирішувати в процесі організації і проведення 

реабілітаційно-оздоровчих заходів, обґрунтовує нові ефективні методи реалізації цих 

завдань, що грунтуються на доказах.  

2. Пререквізити. Для вивчення курсу студенти повинні володіти базовими 

знаннями з анатомії, фізіології людини, патологічної анатомії й фізіології, 

біомеханіки, кінезіології, функціональної діагностики, методів дослідження 

дисфункції у фізичній терапії, фізичної терапії при різних захворюваннях та травмах. 

Постреквізити. Отримані компетентності, за результатами вивчення даної 

дисципліни, є базисом для подальшого проходження клінічної практики з фізичної 

терапії, а також для реалізації відповідних навичок у професійній діяльності 

фізичного терапевта. 

 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою курсу є формування у 

студентів практичних навичок застосування засобів та методів контролю 

функціонального й психо-емоційного стану у процесі фізичної терапії, сучасних 

обгрунтованих методик фізичної терапії при різних захворюваннях, що грунтуються 

на доказах.  

Завдання курсу: практичне застосування фахових компетентностей (за 

результатами навчання) з фізичної терапії при різних захворюваннях та травмах. 

 

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 05. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
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 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

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. 

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 11. Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних  
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умов. 

ФК 12. Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення 

невідкладних станів. 

ФК 14. Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг 

фізичної терапії та ерготерапії. 

ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, 

ерготерапії. 
ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації 

рухових порушень та активності. 

ПР 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили 

шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та 

приватність. 

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 груп. 

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 змістових модулів і тем 
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Змістовий модуль 1. Новітні технології функціональної діагностики при 

різних нозологічних станах 

Тема 1. Методи оцінки 

толерантності до навантаження та 

фізичної працездатності. 

20 4 4 10 2 ДС; ДБ / 2 

Тема 2. Методи оцінки якості життя. 15 2 2 10 1 ДС; ДБ / 4 

Тема 3. Методи оцінки 

реабілітаційного потенціалу. 
19 4 4 10 1 РМГ; РЗ / 4 

Разом поточний контроль за 

модулем 1. 
54 10 10 30 4 

ДС; ДБ; 

РМГ; РЗ / 10 

Модульна контрольна робота № 1. МКР; Т / 20 

Змістовий модуль 2. Новітні технології фізичної терапії з позицій 

доказової медицини при різних нозологічних станах 
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Тема 4. Сучасні методи фізичної 

терапії в кардіології та 

кардіохірургії. 

32 6 6 18 2 ДС; ДБ / 6 

Тема 5. Сучасні методи фізичної 

терапії в неврології. 
32 4 8 18 2 РМГ; РЗ / 8 

Тема 6. Сучасні методи фізичної 

терапії в травматології та ортопедії. 
32 6 6 18 2 РМГ; РЗ / 8 

Тема 7. Сучасні методи фізичної 

терапії в педіатрії. 
30 4 6 18 2 РМГ; РЗ / 8 

Разом поточний контроль за 

модулем 2. 
126 20 26 72 8 

ДС; ДБ; 

РМГ;  РЗ / 30 

Модульна контрольна робота № 2. МКР; РЗ / 40 

Всього годин за курс:  180 30 36 102 12 

ТР; РЗ; 

МКР; 

Т / 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. 

 

Тема 1. Методи оцінки толерантності до навантаження та фізичної 

працездатності. Стрес-тести для діагностики та визначення реабілітаційного 

прогнозу. Мета, завдання, показання й протипоказання до проведення  

навантажувального тестування. Умови й засоби проведення навантажувального 

тестування. Найпоширеніші протоколи проб з фізичним навантаженням для 

велоергометра: з постійно заданою потужністю навантаження (по Astrand); в 

залежності від НОО; Тест PWC130-170; триступінчастий тест («Шведський» протокол) 

по Sjostrand; багатоступінчасте навантаження (від 2 до 5 ступенів); Ramp-протокол; 

при якому потужність навантаження дозується відповідно до його метаболічного 

«вартості». Найпоширеніші протоколи проб з фізичним навантаженням для тредмілу. 

Протоколи навантажувальних проб з використанням сходів. Протоколи, у ході яких 

навантаження дозується за рахунок часу або відстані. Вимірювання, аналіз й 

інтерпретація результатів навантажувального тестування. Структура протоколу й 

формування лікарського висновку. 

 

Тема 2. Методи оцінки якості життя. Якість життя як об’єктивний критерій 

оцінки стану пацієнта. Поняття якості життя, що пов’язана зі здоров’ям. Складові 

концепції якості життя. Основні напрямки дослідження якості життя в медицині. 

Основи методології дослідження якості життя в медицині. Етичні та психологічні 

аспекти збору даних. Статистичний аналіз в дослідженнях якості життя . Статистично 
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значущі відмінності показників якості життя. Клінічно значущі відмінності 

показників якості життя. Залежність параметрів якості життя від психологічних 

характеристик індивіда. Використання загального опитувальника SF-36 для оцінки 

якості життя пацієнтів. 

 

Тема 3. Методи оцінки реабілітаційного потенціалу. Оцінка реабілітаційного 

потенціалу за показниками варіабельності серцевого ритму. Фізіологічні основи 

варіабельності серцевого ритму. Сучасні методи дослідження ВСР. Методика запису 

кардіоритмограм; оцінка якості запису електрокардіограми; основні методики аналізу 

ВСР. Функціональні проби: активна ортостатична проба (активний тілт-тест); тест з 

глибоким контрольованим диханням; проба Вальсальви; тести з фізичним 

навантаженням; кардіоваскулярні проби при оцінці вегетативних функцій. Показники 

ВСР у здорових людей. Оцінка ВСР у спортивній медицині. Структура протоколу за 

результатами дослідження ВСР.  

 

Тема 4. Сучасні методи фізичної терапії в кардіології та кардіохірургії. 

Фізична терапія осіб з есенціальною гіпертензією. Засоби фізичної терапії, 

спрямовані на механізми зниження артеріального тиску та їх вплив на осіб з 

есенціальною гіпертензією. Медико-біологічне тестування та клінічні методи 

дослідження. Клінічна характеристика осіб з есенціальною гіпертензією. Комплексна 

програма фізичної терапії для осіб з есенціальною гіпертензію. Оцінювання 

ефективності комплексної програми фізичної реабілітації осіб з есенціальною 

гіпертензією. 

Фізична терапія хворих шийно-грудним остеохондрозом і гіпертонічною 

хворобою. Загальні принципи фізичної терапії пацієнтів із гіпертонічною 

хворобою у клініці кардіології. Основні прояви комбінованої патології  (шийно-

грудний остеохондроз і гіпертонічна хвороба): клінічний і саногенетичний 

взаємозв’язки. Клініко-фізіологічні показники пацієнтів із шийно-грудним 

остеохондрозом і гіпертонічною хворобою. Комплексна програма фізичної терапії 

для пацієнтів із шийно-грудним остеохондрозом та гіпертонічною хворобою. 

 

Тема 5. Сучасні методи фізичної терапії в неврології.  

Фізична терапія при гострому порушенні мозкового кровообігу у пізньому 

відновному періоді. Сучасні підходи до фізичної терапії хворих з гострими 

порушеннями мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді.  арактеристика 

осіб з гострим порушенням мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді. 

Комплексна програма фізичної терапії для осіб з ГПМК у пізньому відновному 

періоді з використанням методу функціонального тренування. 

Фізична терапія жінок з атеросклеротичною хронічною ішемією мозку. 

Рухові, когнітивні та емоційно-афективні порушення при хронічній ішемії мозку, що 

потребують застосування реабілітаційних заходів, методи їх визначення. Основні 

напрямки фізичної терапії при хронічній ішемії мозку атеросклеротичного ґенезу. 

Сучасні методи дослідження рухових, когнітивних та емоційно-афективних 

порушень при хронічній ішемії мозку. Характеристика функціонального стану жінок 
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з хронічною ішемію мозку атеросклеротичного генезу. Комплексна програма фізичної 

терапії  жінок,  хворих на  хронічну ішемію мозку атеросклеротичного генезу. 

 

Тема 6. Сучасні методи фізичної терапії в травматології та ортопедії.  

Теоретико-методичні основи фізичної терапії осіб з функціональними 

порушеннями і дегенеративно-дистрофічними захворюваннями опорно-рухового 

апарату. Сучасна тактика в фізичній терапії при функціональних порушеннях і 

дегенеративно-дістрофічних захворюваннях суглобів і хребта. Передумови 

обґрунтування системного підходу до фізичної  терапії при сколіотичній поставі та 

дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно- рухового апарату. Концепція 

фізичної терапії осіб з функціональними порушеннями і дегенеративно- 

дистрофічними захворюваннями опорно-рухового апарату. Програма фізичної терапії 

при сколіотичній поставі. Програма фізичної терапії при попереково-крижовому 

остеохондрозі. Програма фізичної терапії при остеоартриті кульшового  суглобу. 

Програма фізичної терапії при остеоартриті колінного суглобу. 

Превентивна фізична терапія дітей дошкільного віку з функціональними 

порушеннями опорно-рухового апарату. Сучасні тренди превентивної фізичної 

терапії при функціональних порушеннях опорно-рухового апарату у дітей 

дошкільного віку. Особливості показників біогеометричного профілю постави, 

опорно-ресорних властивостей стопи, координаційних здібностей та якості життя у 

дітей дошкільного віку з функціональними порушеннями опорно- рухового апарату. 

Основні положення концепції превентивної фізичної терапії дітей дошкільного віку з 

функціональними порушеннями опорно-рухового апарату. Структура і зміст 

технології превентивної фізичної терапії дітей дошкільного віку з функціональними 

порушеннями опорно-рухового апарату, як практична основа реалізації авторської 

концепції. Засоби фізичної терапії, які використовуються при побудові технології 

превентивної фізичної реабілітації дітей дошкільного віку з функціональними 

порушеннями опорно-рухового апарату в умовах закладів дошкільної освіти. 

Ефективність превентивної фізичної терапії дітей дошкільного віку з 

функціональними порушеннями опорно-рухового. 

 

Тема 7. Сучасні методи фізичної терапії в педіатрії.  

Фізична терапія дітей з дитячим церебральним паралічем з 

використанням бобат-терапії. Теоретичний аналіз застосування методу Бобат-

терапії у фізичній терапії дітей з ДЦП. Характеристика стану дітей 3–4-х років, 

хворих на дитячий церебральний параліч у формах спастичної диплегії та 

спастичного геміпарезу. Методичні основи створення програми фізичної терапії дітей 

4-х років, хворих на дитячий церебральний параліч у формі спастичної диплегії, з 

застосуванням засобів Бобат-терапії в умовах центру реабілітації дітей-інвалідів. 

Програма фізичної терапії дітей 4-х років, хворих на дитячий церебральний параліч у 

формі спастичної диплегії, з застосуванням засобів Бобат- терапії.  

Формування побутової активності дітей з церебральним паралічем 

засобами ерготерапії. Сучасні теоретичні і практичні аспекти фізичної терапії та 

ерготерапії у дітей з церебральним паралічем. Характеристика стану дітей 4–6 років 
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з геміплегічною та диплегічною формами дцп на етапі попереднього дослідження. 

Обґрунтування та розробка програми ерготерапії, спрямованої на формування 

побутової активності дітей зі спастичними геміплегією та диплегією. 

 

 

7. Політика оцінювання 

Політика викладача щодо студента. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне навчання / стажування, участь у змаганнях, предметних 

олімпіадах, конференціях, волонтерській роботі за дорученням кафедри чи деканату) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі з використанням відповідних ресурсів. 

Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час модульних 

контрольних робіт і складання іспитів та інших контрольних форм перевірки 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів);  мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час підготовки практичних та виконання 

лабораторних завдань в процесі заняття. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Крайні терміни складання / 

перескладання встановлює деканат.  

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. 

 

Розподіл балів та критерії оцінювання 

Поточний контроль (мах = 40 балів) 

Модульний 

контроль 

(мах = 60 балів) 

Загальна 

кількість 

балів 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 
20 40 100 

2 4 4 6 8 8 8 

 

8. Підсумковий контроль 

Підсумкова оцінка формується автоматично, в балах за всі види навчальної 

діяльності, як сума балів за поточний контроль разом по змістових модулях 1-2 

(max 40 балів) та модульних контрольних роботах 1-2 (max 60 балів).  

У разі якщо студент хоче отримати більшу суму балів від автоматично 

сформованої, або в результаті незадовільної автоматичної оцінки, студент складає 

екзамен. 
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Перелік питань, що виноситься на екзамен 

 

1. Методи оцінки толерантності до навантаження та фізичної працездатності. Стрес-

тести для діагностики та визначення реабілітаційного прогнозу. Мета, завдання, 

показання й протипоказання до проведення  навантажувального тестування. 

Умови й засоби проведення навантажувального тестування.  

2. Протоколи проб з фізичним навантаженням для велоергометра: з постійно 

заданою потужністю навантаження (по Astrand).  

3. Протоколи проб з фізичним навантаженням для велоергометра: в залежності від 

НОО.  

4. Протоколи проб з фізичним навантаженням для велоергометра: Тест PWC130-170.  

5. Протоколи проб з фізичним навантаженням для велоергометра: триступінчастий 

тест («Шведський» протокол) по Sjostrand. 

6. Протоколи проб з фізичним навантаженням для велоергометра: багатоступінчасте 

навантаження (від 2 до 5 ступенів).  

7. Протоколи проб з фізичним навантаженням для велоергометра: Ramp-протокол.  

8. Протоколи проб з фізичним навантаженням для велоергометра: при якому 

потужність навантаження дозується відповідно до його метаболічної «вартості».  

9. Протоколи проб з фізичним навантаженням для тредмілу. Вимірювання, аналіз й 

інтерпретація результатів навантажувального тестування. Структура протоколу й 

формування лікарського висновку. 

10. Протоколи навантажувальних проб з використанням сходів. Вимірювання, аналіз 

й інтерпретація результатів навантажувального тестування. Структура протоколу 

й формування лікарського висновку. 

11. Протоколи навантажувальних проб, у ході яких навантаження дозується за 

рахунок часу або відстані. Вимірювання, аналіз й інтерпретація результатів 

навантажувального тестування. Структура протоколу й формування лікарського 

висновку. 

12. Методи оцінки якості життя. Якість життя як об’єктивний критерій оцінки стану 

пацієнта. Поняття якості життя, що пов’язана зі здоров’ям. Складові концепції 

якості життя. Основні напрямки дослідження якості життя в медицині. 

13. Методи оцінки якості життя. Основи методології дослідження якості життя в 

медицині. Етичні та психологічні аспекти збору даних. Статистичний аналіз в 

дослідженнях якості життя .  

14. Методи оцінки якості життя. Статистично значущі відмінності показників якості 

життя. Клінічно значущі відмінності показників якості життя. Залежність 

параметрів якості життя від психологічних характеристик індивіда. 

15. Методи оцінки якості життя. Використання загального опитувальника SF-36 для 

оцінки якості життя пацієнтів. 

16. Методи оцінки реабілітаційного потенціалу. Оцінка реабілітаційного потенціалу 

за показниками варіабельності серцевого ритму.  

17. Сучасні методи фізичної терапії при есенціальній гіпертензії. Засоби фізичної 

терапії, спрямовані на механізми зниження артеріального тиску та їх вплив на осіб 

з есенціальною гіпертензією. Медико-біологічне тестування та клінічні методи 
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дослідження. Клінічна характеристика осіб з есенціальною гіпертензією. 

Комплексна програма фізичної терапії для осіб з есенціальною гіпертензію. 

Оцінювання ефективності комплексної програми фізичної реабілітації осіб з 

есенціальною гіпертензією. 

18. Сучасні методи фізичної терапії при шийно-грудному остеохондрозі і 

гіпертонічній хворобі. Основні прояви комбінованої патології  (шийно-грудний 

остеохондроз і гіпертонічна хвороба): клінічний і саногенетичний взаємозв’язки. 

19. Сучасні підходи до фізичної терапії хворих з гострими порушеннями мозкового 

кровообігу у пізньому відновному періоді.  Комплексна програма фізичної терапії 

для осіб з ГПМК у пізньому відновному періоді з використанням методу 

функціонального тренування. 

20. Фізична терапія жінок з атеросклеротичною хронічною ішемією мозку. Рухові, 

когнітивні та емоційно-афективні порушення при хронічній ішемії мозку, що 

потребують застосування реабілітаційних заходів, методи їх визначення.  

21. Основні напрямки фізичної терапії при хронічній ішемії мозку 

атеросклеротичного ґенезу.  

22. Сучасні методи дослідження рухових, когнітивних та емоційно-афективних 

порушень при хронічній ішемії мозку.  

23. Комплексна програма фізичної терапії  жінок,  хворих на  хронічну ішемію мозку 

атеросклеротичного генезу. 

24. Фізична терапія осіб з функціональними порушеннями і дегенеративно-

дистрофічними захворюваннями опорно-рухового апарату.  

25. Сучасна тактика в фізичній терапії при функціональних порушеннях і 

дегенеративно-дістрофічних захворюваннях суглобів і хребта.  

26. Передумови обґрунтування системного підходу до фізичної  терапії при 

сколіотичній поставі та дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно- 

рухового апарату.  

27. Концепція фізичної терапії осіб з функціональними порушеннями і дегенеративно- 

дистрофічними захворюваннями опорно-рухового апарату. Програма фізичної 

терапії при сколіотичній поставі. 

28. Концепція фізичної терапії осіб з функціональними порушеннями і дегенеративно- 

дистрофічними захворюваннями опорно-рухового апарату. Програма фізичної 

терапії при попереково-крижовому остеохондрозі.  

29. Концепція фізичної терапії осіб з функціональними порушеннями і дегенеративно- 

дистрофічними захворюваннями опорно-рухового апарату. Програма фізичної 

терапії при остеоартриті кульшового  суглобу.  

30. Концепція фізичної терапії осіб з функціональними порушеннями і дегенеративно- 

дистрофічними захворюваннями опорно-рухового апарату. Програма фізичної 

терапії при остеоартриті колінного суглобу. 

31. Превентивна фізична терапія дітей дошкільного віку з функціональними 

порушеннями опорно-рухового апарату.  

32. Сучасні тренди превентивної фізичної терапії при функціональних порушеннях 

опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку.  

33. Особливості показників біогеометричного профілю постави, опорно-ресорних 
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властивостей стопи, координаційних здібностей та якості життя у дітей 

дошкільного віку з функціональними порушеннями опорно- рухового апарату.  

34. Основні положення концепції превентивної фізичної терапії дітей дошкільного 

віку з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату. Структура і зміст 

технології превентивної фізичної терапії дітей дошкільного віку з 

функціональними порушеннями опорно-рухового апарату, як практична основа 

реалізації авторської концепції.  

35. Засоби фізичної терапії, які використовуються при побудові технології 

превентивної фізичної реабілітації дітей дошкільного віку з функціональними 

порушеннями опорно-рухового апарату в умовах закладів дошкільної освіти. 

36. Фізична терапія дітей з дитячим церебральним паралічем з використанням бобат-

терапії. Теоретичний аналіз застосування методу Бобат-терапії у фізичній терапії 

дітей з ДЦП.  

37. Характеристика стану дітей 3–4-х років, хворих на дитячий церебральний параліч 

у формах спастичної диплегії та спастичного геміпарезу. Методичні основи 

створення програми фізичної терапії дітей 4-х років, хворих на дитячий 

церебральний параліч у формі спастичної диплегії, з застосуванням засобів Бобат-

терапії в умовах центру реабілітації дітей-інвалідів. 

38.  Програма фізичної терапії дітей 4-х років, хворих на дитячий церебральний 

параліч у формі спастичної диплегії, з застосуванням засобів Бобат- терапії.  

39. Формування побутової активності дітей з церебральним паралічем засобами 

ерготерапії. Сучасні теоретичні і практичні аспекти фізичної терапії та ерготерапії 

у дітей з церебральним паралічем.  

40. Характеристика стану дітей 4–6 років з геміплегічною та диплегічною формами 

дцп на етапі попереднього дослідження. Обґрунтування та розробка програми 

ерготерапії, спрямованої на формування побутової активності дітей зі 

спастичними геміплегією та диплегією. 

 

Шкала оцінювання 
 

Оцінка в 

балах 

Лінгвістична 

оцінка 

Оцінка за шкалою ECTS 

оцінка пояснення 

90–100 Відмінно A відмінне виконання 

82–89 Дуже добре B вище середнього рівня 

75–81 Добре C загалом хороша робота 

67–74 Задовільно D непогано 

60–66 Достатньо E 
виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

1–59 Незадовільно Fx необхідне перескладання 

 

 



 

13 

 

 

9. Рекомендована література та інтернет-ресурси 

 

Основна: 

1. Білий В.В. Фізична реабілітація осіб з есенціальною гіпертензією. – Київ, 2018. 

– 221 с. 

2. Саїнчук А. М. Фізична терапія хворих шийно-грудним остеохондрозом і 

гіпертонічною хворобою. – Київ, 2016. – 242 с. 

3. Керестей В.В. Комплексна програма фізичної реабілітації осіб з гострим 

порушенням мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді. – Київ, 2019. – 

239 с. 

4. Єрмолаєва А.В. Фізична реабілітація жінок з атеросклеротичною хронічною 

ішемією мозку.  – Дніпро, 2017. – 216 с. 

5. Афанасьєв С.М. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації осіб з 

функціональними порушеннями і дегенеративно-дистрофічними захворюваннями 

опорно-рухового апарату. – Київ, 2018. – 505 с. 

6. Кущенко О.О. Формування побутової активності дітей 4–6 років з церебральним 

паралічем засобами ерготерапії. – Київ, 2018. – 214 с. 

7. Буховець Б.О. Фізична реабілітація дітей з дитячим церебральним паралічем з 

використанням бобат-терапії. – Київ, 2018. – 251 с. 

 

Додаткова: 

8. Швесткова О. Ерготерапія: підручник / Швесткова Ольга, Свєцена Катержина. – 

Київ, Чеський центр у Києві. – 2019. – 280 с. 

9. Швесткова О. Фізична терапія: підручник / Швесткова Ольга, Сладкова Петра. – 

Київ, Чеський центр у Києві. – 2019. – 272 с. 

10. Белая книга физической и реабилитационной медицины в Европе. – 2-е изд. (2018 

г.). – М.: Журнал «Физическая и реабилитационная медицина, медицинская 

реабилитация», 2019. – 182 с. 

11. Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я: 

МКФ // Дані каталогізації публікацій бібліотечної служби ВОЗ. – 2018. – 256 с. 

12. 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. – 

456 с. 

13. Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина. Підручник для студентів і лікарів 

/ за заг. ред. В.М. Сокрута. – Краматорск: «Каштан». – 2019. – Т.1. – 478 с. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Систематичні огляди у галузі охорони здоров’я – Кокранівська бібліотека 

(Cochrane Library). 

2. Поглиблені огляди досліджень інсульту –  Evidence-Based Review of Stroke 

Rehabilitation (EBRSR). 

http://www.cochranelibrary.com/
http://www.cochranelibrary.com/
http://www.ebrsr.com/
http://www.ebrsr.com/
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3. Спільний проект Європейської комісії та американського Національного інституту 

неврологічних розладів та інсульту присвячений черепно-мозковій травмі – 

CENTER-TBI. 

4. Доказові огляди наукових досліджень для реабілітаційних втручань при набутій 

травмі головного мозку – The Evidence-Based Review of Moderate To Severe 

Acquired Brain Injury (ERABI). 

5. Дитячий церебральний параліч – CanChild 

6. Ураження спинного мозку – The Spinal Cord Injury Research Evidence (SCIRE) 

Project. 

7. Рандомізовані контрольовані дослідження, систематичні огляди та доказові 

клінічні настанови у фізичній терапії – Physiotherapy Evidence Database (PEDro) – 

База даних доказів фізичної терапії. 

8. Систематичні огляди, рандомізовані контрольовані дослідження, що стосуються 

втручання у ерготерапії – OTseeker. 

9. Спеціальний ресурс систематичних оглядів та клінічних настанов «Британського 

медичного журналу» (British Medical Journal) – British Medical Journal. 

10. Спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй, яка опікується 

проблемами охорони здоров’я у світовому масштабі – Всесвітня організація 

охорони здоров’я (ВООЗ). 

11. Загальнонаціональні настанови, що містять рекомендації для провадження 

ефективної практики, заснованої на наявних доказах – Шотландська 

університетська мережа з розробки клінічних настанов (Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network (SIGN). 

12. Виконавчий позавідомчий державний орган Департаменту охорони здоров’я 

Об’єднаного Королівства. NICE публікує наступні типи настанов: клінічні, 

соціальної допомоги, громадського здоров’я, лікарської практики, онкології та з 

призначення антимікробних препаратів – Національний інститут здоров’я і 

досконалості допомоги (National Institute for Health and Care Excellence, NICE). 

13. Державний орган, створений, щоб підтримувати медичні дослідження та 

розробляти рекомендації для підтримки здорового способу життя австралійської 

спільноти – Національна рада з охорони здоров’я та медичних досліджень 

Австралії (National Health and Medical Research Council (NHMRC). 

14. Міжнародна наукова асоціація організацій та осіб, зацікавлених у розробці та 

застосуванні клінічних настанов заснованих на доказах – Міжнародна мережа 

клінічних настанов (The Guidelines International Network (G-I-N). 

15. Відділ з досліджень охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я і 

соціального забезпечення США – Агентство з досліджень та якості охорони 

здоров’я (The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). 

16. Підгрупа Американської асоціації фізичної терапії, яка розробляє клінічні 

настанови з порушення діяльності опорно-рухового апарату – Академія 

ортопедичної фізичної терапії (Academy of Orthopaedic Physical Therapy). 

17. Загальноєвропейська клінічна настанова з допомоги пацієнтам при хворобі 

Паркінсона – Міжнародна спільнота фахівців охорони здоров’я з проблеми 

паркінсонізму та хвороби Паркінсона. 

https://www.center-tbi.eu/
https://www.abiebr.com/
https://www.abiebr.com/
https://www.canchild.ca/
https://scireproject.com/
https://scireproject.com/
https://www.pedro.org.au/
https://www.pedro.org.au/
http://www.otseeker.com/
https://bestpractice.bmj.com/info/evidence-information/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.sign.ac.uk/
http://www.sign.ac.uk/
http://www.sign.ac.uk/
https://www.nice.org.uk/
https://www.nice.org.uk/
https://www.nhmrc.gov.au/
https://www.nhmrc.gov.au/
https://www.g-i-n.net/
https://www.g-i-n.net/
https://www.ahrq.gov/gam/index.html
https://www.ahrq.gov/gam/index.html
https://www.orthopt.org/content/practice/clinical-practice-guidelines
https://www.orthopt.org/content/practice/clinical-practice-guidelines
http://www.parkinsonnet.info/
http://www.parkinsonnet.info/
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18. Репозитарій спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" – 

http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=799 

19. Глосарій спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" – 

http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=801 

20. Українська Асоціація фізичної терапії – https://physrehab.org.ua/uk/home/ 

21. Медичні шкали – https://medical-club.net/uk/medicinskie-shkaly/ 

Діагностичні онлайн калькулятори – 

https://juxtra.info/calculators/calculators_list_ua.php 

http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=799
http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=801
https://physrehab.org.ua/uk/home/
https://medical-club.net/uk/medicinskie-shkaly/
https://juxtra.info/calculators/calculators_list_ua.php

