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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 1 
 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітня програма, 

освітній ступінь 

 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання Галузь знань: 

22-Охорона здоров'я 

Вибіркова 

Рік навчання 1 

 
Кількість годин/кредитів 

  210/7  

 

Спеціальність: 

227- фізична терапії, 

ерготерапія 

Семестр 2 -ий 

Лекції 26 год. 

 
Лабораторні роботи 38 год. 

 

Освітня програма: 

фізична терапія, 

ерготерапія 

 

 
ІНДЗ: є 

Самостійна робота 135 год. 

Консультації 11 год. 

Форма контролю: екзамен 

 Освітній ступень: 

Бакалавр на базі диплому 

молодшого спеціаліста 

 

 
 

 

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Навчальна дисципліна «Тестова оцінка дисфункцій в практиці фізичного терапевта» є 

базовою дисципліною для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього 

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

Сучасна концепція фізичної терапії та ерготерапії базується на фундаментальних по- 

няттях 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. 

«Тестова оцінка дисфункцій в практиці фізичного терапевта» включає ознайомлення 

студентів з методи соціологічного, педагогічного, клінічного та параклінічного 

дослідження; основні протипокази і застереження щодо проведення заходів фізичної 

реабілітації; особливості обстеження у фізичній реабілітації, спеціальні тести та шкали; 

етичні та юридичні вимоги ведення документації. Ефективність вищеперерахованих заходів 

значною мірою визначається узгодженістю усіх ланок реабілітаційного процесу, а також 

командною роботою мультидисциплінарної команди. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Тестова оцінка дисфункцій в практиці 

фізичного терапевта» 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 здатність проводити 

обстеження, тестування й оцінювання потреб і можливостей пацієнта/клієнта. Основою 

формування знань, умінь і навичок у навчальній дисципліні «Тестова оцінка дисфункцій в  

практиці фізичного терапевта» є лекційні заняття, лабораторні заняття, індивідуальні 

консультації, а також самостійна робота. 



 3. КОМПЕТЕНЦІЇ 

Загальні компетентності 

ЗК 1 Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності  

ЗК 4 Здатність працювати в команді  

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 компетентоності 

ФК 1 Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам 
міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах 
фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх виконання і зв'язок з охороною 
здоров’я. 

ФК 2 Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток 
людського організму та його рухові функції. 

ФК З Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати 
для їх корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії  

ФК 4 Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні 
аспекти у практиці фізичної терапії, ерготерапії  

ФК 5 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 6 Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії 
та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, 
документувати їх результати. 

Програмні результати навчання 

ПР 2 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 3 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 6 Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 
структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі 
трактувати отриману інформацію. ДОДАТОК 1 

ПР 7 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). Діяти згідно з 
нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики. 

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

ПР 16 . Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег. 
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ПР 18 . Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, 
поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти 
власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег. 

 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 2 

 

Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

Лек. Практ. 
(Семін.) 

Лаб. Сам. 
роб. 

Конс. 

Змістовий модуль 1. Загальні тестові оцінки дисфункцій в практиці фізичного терапевта 

Тема 1. Вступ до 

дисципліни 

13 2  - 10 1 

Тема 2. Тестова оцінка 

дисфункцій в ортопедії 

19 4  4 10 1 

Тема 3 Тестова оцінка 

дисфункцій в неврології 

26 4  6 15 1 

Тема 4 Тестова оцінка 

дисфункцій в кардіології 

22 2  4 15 1 

Тема 5. Тестова оцінка 

дисфункцій в педіатрії та 

геріатрії 

22 2  4 15 1 

Разом за змістовим 

модулем 1 

102 14  18 65 5 

Змістовий модуль 2. Спеціальні тестові оцінки дисфункцій в практиці фізичного терапевта 

(Функціональна діагностика м’язів за В.Янодою) 

Тема 6. Базові поняття про 

методику   функціональної 

15 2  2 10 1 



діагностики м’язів за 

В.Янодою 

      

Тема 7. Методика 

проведення 

фукнціональних м’язових 

тестів обличчя та тулуба 

23 2  4 15 2 

Тема 8. Методика 

проведення 

фукнціональних м’язових 

тестів верхніх кінцівок 

24 2  6 15 1 

Тема 9. Методика 

проведення 

фукнціональних м’язових 

тестів нижніх кінцівок 

24 2  6 15 1 

Тема 10. Тестування 

гіпермобільності 

22 4  2 15 1 

Разом за змістовим 

модулем 2 

108 12  20 70 6 

Всього годин 210 26 - 38 135 11 

 

 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

- Особливості тестових досліджень об’єму рухів хребта; 

- Особливості тестових досліджень грудної клітки; 

- Особливості тестових досліджень плечового суглобу; 

- Особливості тестових дослідження ліктьового суглобу; 

- Особливості тестових досліджень колінного суглобу; 

- Особливості тестових досліджень порушення постави; 

- Функціональний м’язовий тест мімічних м’язів(за Яндою). 

 
 

Форми виконання: доповідь, створення презентацій, складання блок-схем, таблиць 
 

 

 
 

6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 

ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується на основі знань, умінь та 

навичок, одержаних під час лекційних та практичних занять, використовуючи сучасні 

навчальні, науково-методичні напрацювання, розробити індивідуальну програму реабілітації 

із застосуванням засобів фізичної терапії та ерготерапії, враховуючи етап реабілітації 



7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Дисципліна складається з двох змістових модулів та передбачає виконання ІНДЗ 

(табл. 3). У цьому випадку підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із 

сумарної кількості балів за: 

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

2. Модульні контрольні роботи (максимум 60 балів) 

 
Таблиця 3 

 

Поточний контроль 

(мах = 40 балів) 

Модульний 

контроль 

(мах = 60 
балів) 

Загальна 

кількість 

балів 

МКР 1 МКР 2 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль2 30 30 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
 

ІНДЗ 
4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 

∑=14 ∑=14 12 

 
 

Шкала оцінювання 

 
 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

 
Оцінка 

90-100 
Відмінно 

82-89 Дуже добре 

75-81 Добре 

67-74 Задовільно 

60-66 Достатньо 

1 - 59 Незадовільно 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Базові поняття про методику функціональної діагностики м’язів за В.Янодою 

2. Особливості проведення комплексного обстеження, оцінку пацієнта / клієнта 

3. Особливості відбору і застосування спеціальних вимірювань і клінічних тестів для 

отримання цифрової інформації. 

4. Огляд пацієнта на рівні структури і функції тіла ( шкірні покриви, сила м’язів, 

обмеження амплітуди, порушення чутливості та інш.) 

5. Підбір і застосування спеціальних вимірювань і клінічних тестів для отримання 

цифрової інформації. 

6. Специфічні тести та заходи, які може використовувати фізичний терапевт для 

визначення функціонального стану пацієнта. 

7. Клінічні інструменти у практичній діяльності фізичного терапевта. 

8. Особливості та вимоги до проведення тестувань. 

9. Особливості критеріїв клінічних інструментів. 

10. Особливості тестових досліджень об’єму рухів хребта. 

11. Особливості тестових досліджень грудної клітки. 

12. Особливості тестових досліджень плечового суглобу. 

13. Особливості тестових дослідження ліктьового суглобу. 

14. Особливості тестових досліджень колінного суглобу. 

15. Особливості тестових досліджень порушення постави. 

16. Функціональний м’язевий тест мімічних м’язів(за Яндою). 

17. Інструменти оцінки ризику падіння у пацієнтів 

18. Індекс динамічної ходи Dynamic Gait Index (DGI) як клінічний інструмент для 

оцінки ризику падіння при ходьбі. 

19. Тест балансу Берга (Berg Balance Scale) 

20. Тест чотирьох квадратів. 

21. Чотирьох етапний тест балансу (The 4-Stage Balance Test). 

22. Функціональний тест м’язів плеча (за Яндою). 

23. Функціональний тест м’язів передпліччя (за Яндою). 

24. Функціональний тест м’язів кисті (за Яндою). 

25. Функціональний тест м’язів стегна (за Яндою). 

26. Функціональний тест м’язів гомілки (за Яндою). 

27. Функціональний тест м’язів стопи (за Яндою). 

28. Особливості тестової оцінки дисфункцій в неврології. 

29. Особливості тестової оцінки дисфункцій в кардіології. 

30. Особливості тестової оцінки дисфункцій в педіатрії та геріатрії. 

31. Базові поняття про методику функціональної діагностики м’язів за В.Янодою 



32. Особливості проведення комплексного обстеження, оцінку пацієнта / клієнта 

33. Особливості відбору і застосування спеціальних вимірювань і клінічних тестів для 

отримання цифрової інформації. 

34. Огляд пацієнта на рівні структури і функції тіла ( шкірні покриви, сила м’язів, 

обмеження амплітуди, порушення чутливості та інш.) 

35. Підбір і застосування спеціальних вимірювань і клінічних тестів для отримання 

цифрової інформації. 

36. Специфічні тести та заходи, які може використовувати фізичний терапевт для 

визначення функціонального стану пацієнта. 

37. Клінічні інструменти у практичній діяльності фізичного терапевта. 

38. Особливості та вимоги до проведення тестувань. 

39. Особливості критеріїв клінічних інструментів. 

40. Особливості тестових досліджень об’єму рухів хребта. 

41. Особливості тестових досліджень грудної клітки. 

42. Особливості тестових досліджень плечового суглобу. 

43. Особливості тестових дослідження ліктьового суглобу. 

44. Особливості тестових досліджень колінного суглобу. 

45. Особливості тестових досліджень порушення постави. 

46. Функціональний м’язевий тест мімічних м’язів(за Яндою). 

47. Інструменти оцінки ризику падіння у пацієнтів 

48. Індекс динамічної ходи Dynamic Gait Index (DGI) як клінічний інструмент для оцінки 

ризику падіння при ходьбі. 

49. Тест балансу Берга (Berg Balance Scale) 

50. Тест чотирьох квадратів. 

51. Чотирьох етапний тест балансу (The 4-Stage Balance Test). 

52. Функціональний тест м’язів плеча (за Яндою). 

53. Функціональний тест м’язів передпліччя (за Яндою). 

54. Функціональний тест м’язів кисті (за Яндою). 

55. Функціональний тест м’язів стегна (за Яндою). 

56. Функціональний тест м’язів гомілки (за Яндою). 

57. Функціональний тест м’язів стопи (за Яндою). 

58. Особливості тестової оцінки дисфункцій в неврології. 

59. Особливості тестової оцінки дисфункцій в кардіології. 

60. Особливості тестової оцінки дисфункцій в педіатрії та геріатрії. 
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