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І. ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА 

Таблиця 1 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітньо-професійна 

програма, освітній 

рівень 

Характеристика  

освітнього компонента 

Денна форма навчання  
Галузь знань: 

22 - Охорона здоров'я 

 

Спеціальність: 

227 - Фізична терапії, 

ерготерапія 

Освітньо-професійна 

програма: 

Фізична терапія,  

ерготерапія 

 

Освітній ступінь: 

Бакалавр на основі 

ПЗСО 

Вибірковий 

Рік навчання  4 

Кількість годин/кредитів 

90/3 

Семестр  8-ий 

Лекції  12 год. 

 

Лабораторні заняття  20 год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота 52 год. 

Консультації 6 год. 

Форма контролю: залік 

Мова навчання українська 

 
 

 

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

ПІП - Грейда Наталія Богданівна 

Науковий ступінь -  кандидат педагогічних наук  

Вчене звання -  доцент 

Посада  - доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії  

Контактна інформація -   +380669522035 Greida.Natalja@vnu.edu.ua 

Дні занять розміщено на сайті навчального відділу ВНУ: http://194.44.187.20/cgi-

bin/timetable.cgi?n=700 

 

  



III. ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ 

1. Анотація 

Освітній компонент «Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та 

ерготерапії» - це особливості навчання техніки переміщення та навичкам самообслуговування осіб 

після травм, осіб з вродженими та набутими дефектами опорно-рухового апарату та осіб з 

інвалідністю. Вибір методів та засобів фізичної терапії та ерготерапії залежить від загального стану 

хворого, наявності супутніх захворювань та ускладнень, а також після консультації з лікуючим 

лікарем щодо наявних протипоказів та застережень. Якнайшвидший початок процесу реабілітації 

(вже у відділені інтенсивної терапії) сприяє покращенню загального стану пацієнта та суттєво 

знижає ризик появи вторинних ускладнень (відлежини, контрактури, дихальні ускладнення тощо). 

Фізична терапія та ерготерапія проводиться після стабілізації стану пацієнта. Заняття 

розпочинаються лише після бесіди з пацієнтом на тему усвідомлення необхідності навчання новим 

руховим діям. Свідома та активна участь пацієнта, його власна мотивація та розуміння потреби до 

навчання в рази сприяє досягненню ефективного результату та самостійності пацієнта. Основний 

принцип запропонованої програми фізичної терапії - виконання рухових дій спочатку в 

полегшених умовах, потім - в умовах стаціонарної палати чи кімнати, та розвиток тих фізичних 

якостей, які необхідні для виконання специфічних рухових дій. Поступове навчання правильним 

(простим і складним) рухам призводить до їх нейрорефлекторного закріплення у вигляді вмінь та 

навичок. Всі цілі фізичної терапії щодо навичок переміщення та елементів самообслуговування 

формуються спільно з пацієнтом та/або родичами згідно з принципом МКФ: Міжнародна 

класифікація функціонування, інвалідності та здоров'я (2001).  

 

2. Пререквізити  – фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності: 

нордівська ходьба, калланетика; нормальна анатомія людини (за професійним 

спрямуванням); основи ерготерапії; терапевтичні вправи; основи практичної діяльності у 

фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності). 

Постреквізити – комплексний кваліфікаційний іспит. 

 

3. Мета і завдання освітнього компонента:  

Метою викладання освітнього компонента «Страхування, переміщення та 

позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії» є формування у студентів цілісного 

уявлення про методику фізичної терапії та ерготерапії, яка спрямована на поступове 

навчання правильним (простим і складним) рухам, які необхідні особі для самостійного 

переміщення в приміщенні, по сходах, зі страховкою, без підстраховки.  

 Основним завданням освітнього компонента «Страхування, переміщення та 

позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії» є: 

- сформувати у студентів цілісне уявлення про методику фізичної терапії та ерготерапії, яка 

спрямована на поступове навчання правильним рухам; 

- навчити особливостям використання допоміжних засобів в оволодінні основними руховими 

навичками; 

- виробити базові навички розробки індивідуальної реабілітаційної програми застосування 

засобів та методів полегшення оволодіння руховими навичками;  

- навчити класифікувати рухові навички в залежності від впливу на організм людини;  

- навчити безпечно та ефективно виконувати програму в оволодінні основними руховими 

навичками, які необхідні для виконання різних рухових дій; 

- навчити застосовувати засоби ерготерапії, які допомагають та полегшують процес 

переміщення в умовах власного житла та поза домашнім житлом; 

- навчити демонструвати підбір тростини, підбір підпахвових милиць, підбір підліктьових 

милиць (канадка); 

- забезпечити уміння здійснювати страховку при ходьбі пацієнта без милиць, при ходьбі 

пацієнта з милицями; 

- забезпечити уміння демонструвати навички ходи з милицями: без навантаження 

травмованої кінцівки; 

- забезпечити уміння демонструвати навички ходи з милицями: з частковим навантаженням 

травмованої кінцівки; 



- забезпечити уміння демонструвати навички переміщення по сходах з милицями; 

- забезпечити уміння демонструвати навички ходьби з ходунками; 

- забезпечити уміння демонструвати навички переміщення в інвалідній колясці. 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

До кінця навчання здобувачі повинні бути компетентними у таких питання: 

Інтегральна компетентність (ІК)  

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з 

фізичною терапією та ерготерапією, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, 

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

педагогічних наук. 

 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 2 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК 3 Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК 4 Здатність працювати в команді. 

ЗК 5 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
ЗК 8 Здатність планувати та управляти часом. 

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. 

 

Фахові компетентності (ФК) 
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 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 (в практиці реабілітації потерпілих 

внаслідок військових дій на сході України, внаслідок отриманих травм у професійному спорті, при 
патологіях розвитку та генетичних захворюваннях дітей та дорослих) 

ФК 7 Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та 

пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії 

ФК 8 Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії  
ФК 9 Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 

ФК 10 Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта 
відповідними засобами й методами та документувати отримані результати. 

ФК 11 Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. 

ФК 12 Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів. 

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. 

 
Програмні результати навчання 

1. 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.  

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. 

10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та 
активності. 

11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих з 

ними обмежень активності та участі в діяльності. 



13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до 

пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність. 

14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, 
контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування 

та самообслуговування. 

16. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп. 

 

 

5.Структура освітнього компоненту 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

 

Усього 

 

Лек. 

 

Лабор. 
Сам. 

роб. 

 
Конс. 

*Форма 

контролю/ 

Бали 

Змістовий модуль 1. Методичні основи навчання правильним рухам осіб, які 

потребують сторонньої допомоги та осіб з інвалідністю 

 

Тема 1. Класифікація рухових 

навичок в залежності від впливу 
на організм людини 

11 2 2 6 1 
ДС 

РМГ/5 

Тема 2. Характеристика 

основних засобів поступового 

навчання правильним рухам 
пацієнтів 

11 2 2 6 1 
ДС 

РМГ/5 

Тема 3. Характеристика 

основних засобів поступового 

навчання самообслуговування 
пацієнтів 

11 2 2 6 1 
ДС 

РМГ/5 

Тема 4. Організація переміщення 

пацієнта (підготовка, принципи, 

застереження, варіанти 
класифікацій переміщень) 

11 2 2 6 1 ДС ДБ 

РМГ/5 

Разом за модулем 1 44 8 8 24 4 5 

Змістовий модуль 2. Формування середовища життєдіяльності для 

маломобільних груп населення 

 

Тема 5. Класифікація, 

характеристика, підбір 

допоміжних засобів пересування 

11  4 6 1 ДС 

РМГ/5 

Тема 6. Моделі пересування при 
застосуванні милиць, палиць, 

ходунців 

12 2 2 8  ДС 

РМГ/5 

Тема 7. Адаптація 
навколишнього середовища та 

засобів побутового користування 

до потреб осіб з особливими 

потребами 

11  4 6 1  
ДС 

РМГ/5 

Тема 8. Розробка індивідуальної 
реабілітаційної  програми 

застосування засобів та методів 

полегшення оволодіння 
руховими навичками 

12 2 2 8   
ДС 

РМГ/5 

Разом за модулем 2 46 4 12 28 2 5 

Всього годин / Балів 90 12 20 52 6 5/200 

 

*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. 

 

 



6. Завдання для самостійного опрацювання 
 

Самостійна робота здобувача передбачає підготовку до лабораторних занять, теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не увійшли до практичного курсу, або ж 

були розглянуті коротко (перелік поданий нижче). Завдання для самостійного опрацювання 

входять в структуру лабораторних занять та оцінюються в процесі поточного контролю на 

лабораторних заняттях  під час вивчення відповідних тем.  

 

1. Загальна характеристика засобів страхування при переміщенні осіб після травм опорно-

рухового апарату та осіб з інвалідністю.  

2. Позиції страхування при ходьбі різною поверхнею. 

3.  Правила користування обладнанням для ванної кімнати та туалету для осіб з інвалідністю.  

4. Допоміжне обладнання та пристосування для пацієнтів з обмеженням руху.  

5. Супровід осіб з інвалідністю. 

6. Характеристика засобів та обладнання для переміщення з ліжка для осіб з обмеженням руху 

та паралічами. 

7. Правила користування пандусами. Загальні вимоги з правила безпеки. 

8. Варіанти класифікації переміщень для людей з обмеженими можливостями в русі.  

9. Залежне та незалежне переміщення в позі сидячи.  

10. Залежне та незалежне переміщення в позі стоячи.  
 
 

ІV. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика науково-педагогічного працівника щодо здобувача освіти полягає в 

послідовному та цілеспрямованому здійсненні навчального процесу на засадах прозорості, 

доступності, наукової обґрунтованості, методичної доцільності та відповідальності учасників 

освітнього процесу. 

Всі учасники освітнього процесу повинні дотримуватись вимог чинного законодавства 

України, Статуту і Правил внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Українки, загальноприйнятих 

моральних принципів, правил поведінки та корпоративної культури; підтримувати атмосферу 

доброзичливості, порядності та толерантності.  

 Вивчення освітнього компонента передбачає постійну роботу здобувачів освіти на 

кожному занятті. Середовище під час проведення лекційних та лабораторних робіт є творчим, 

дружнім, відкритим для конструктивної критики та дискусії. Здобувачі освіти не повинні 

спізнюватися на заняття. Усі студенти на лабораторних роботах відповідно до правил техніки 

безпеки повинні бути одягненими в білі халати. Перед початком заняття студенти повинні 

вимкнути звук засобів зв’язку (мобільний телефон, смарт-годинник тощо). 

 Здобувачі освіти здійснюють попередню підготовку до лекційних та лабораторних занять 

згідно з переліком рекомендованих джерел. До початку курсу необхідно встановити на мобільні 

пристрої або ноутбуки застосунки Microsoft Office 365 (Teams, Forms, One Note) для роботи з 

доступними матеріалами курсу. Вхід для активації облікового запису відбувається через 

корпоративну пошту з доменом – @vnu.edu.ua. Корпоративна пошта з паролем видається 

методистом деканату медичного факультету. 

Оцінювання здобувачів освіти здійснюється відповідно до Положення про поточне та 

підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти Волинського національного університету імені 

Лесі Українки https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-07/Polozh_pro_otzin_ред%2BМЕД.pdf  

 В освітньому процесі застосовується дві шкали оцінювання: багатобальна (200-бальна) 

шкала та 4- бальна шкала. Результати конвертуються із однієї шкали в іншу згідно із нижче 

наведеними правилами. Дисципліну «Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній 

терапії та ерготерапіїя» слухають здобувачі протягом 5 семестру і складають залік (максимальна 

кількість балів за поточну навчальну діяльність – 200 балів).  

Оцінювання поточної успішності здійснюється на кожному лабораторному занятті за 4-

бальною шкалою (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно»). На кожному 

лабораторному заняття студент отримує оцінку за цією шкалою.  

 Рівень володіння теоретичними знаннями та оволодіння практичними компетентностями, 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-07/Polozh_pro_otzin_ред%2BМЕД.pdf


які розглядаються на лекційних та лабораторних заняттях, а також вивчаються здобувачами 

самостійно, визначається за 4-бальною шкалою відповідно до підсумкових критеріїв, які 

зазначені нижче.  

 Сукупність знань, умінь, навичок, компетентностей, які набуті здобувачем у процесі 

навчання з кожної теми орієнтовно оцінюється за такими критеріями:  

 – 5 ("відмінно") – здобувач бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми заняття, 

демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення наукових джерел, 

логічно мислить і формує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 

практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий 

рівень засвоєння практичних навичок;  

 – 4 ("добре") – здобувач добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, володіє основними 

аспектами з джерел, аргументовано викладає його; володіє практичними навичками, висловлює 

свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і 

похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при виконанні практичних навичок;  

 – 3 ("задовільно") – здобувач в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 

теми, орієнтується в рекомендованих джерелах, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

додаткові питання викликають у здобувача невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє 

оцінювати факти та явища, припускається помилок при виконанні практичних навичок;  

 – 2 ("незадовільно") – здобувач не опанував навчальний матеріал теми, не знає наукових 

фактів, визначень, майже не орієнтується в джерелах, відсутнє наукове мислення, практичні 

навички не сформовані. 

 Здобувач має отримати оцінку на кожному лабораторному занятті. У разі пропуску 

лабораторного заняття здобувач освіти зобов’язаний його відпрацювати у повному обсязі на 

консультаціях за графіком відпрацювання лабораторних занять, але не пізніше останнього тижня 

у відповідному семестрі. Якщо здобувач пропустив більше, ніж 3 практичні заняття, він має 

отримати дозвіл на їх відпрацювання у деканаті.  

 Відвідування занять здобувачами є обов’язковим та дає можливість отримати загальні та 

фахові компетентності. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, карантин, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) або може бути відпрацьоване на консультаціях відповідно до встановленого 

порядку.  

  

 У разі наявності диплома молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра) можливе зарахування (перезарахування) 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. 

У разі наявності документа, що засвідчує навчання на сертифікованих курсах, онлайн-

курсах, які дотичні до тем освітнього компонента, можливе зарахування певної кількості балів 

(за попереднім погодженням з викладачем), відповідно до Положення про визнання результатів 

навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському 

національному університеті імені Лесі Українки. 

 

У разі переходу на дистанційну форму навчання викладання курсу відбувається в команді 

освітнього середовища Microsoft Office 365 відповідно до Положення про дистанційне навчання 

та додаткових розпоряджень ректорату. 

 

Політика щодо академічної доброчесності.  

Науково-педагогічний працівник і здобувач освіти мають дотримуватись ст. 42 Закону 

України «Про освіту». Усі здобувачі освіти повинні ознайомитись із основними положеннями 

Кодексу академічної доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки 

та Ініціативою академічної доброчесності та якості освіти – Academic IQ.  

У разі недотриманням студентом засад академічної доброчинності - 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 

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
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/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96-%D0%9F%D0%A0%D0%9E_%D0%94%D0%9D_2020.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/kodeks_akademichnoi_dobrochesnosti/
https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/academic-iq/


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. Якщо з об’єктивних причин заняття 

пропущене, здобувач відпрацьовує тему лабораторного заняття. День та години відпрацювання 

визначаються графіком консультацій, який оприлюднюється.  

У випадку невиконання та не відпрацювання лабораторних робіт студент не допускається 

до підсумкового контролю та його підсумковий бал за поточний семестр не визначається.  

Терміни проведення іспиту, а також терміни ліквідації академічної заборгованості 

визначаються розкладом екзаменаційної сесії. У разі не складання заліку, студент може перездати 

його двічі.  

У відомості, індивідуальному навчальному плані (заліковій книжці) здобувача освіти 

записується підсумкова кількість балів за залік. 

 

 

V. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

 Формою підсумкового контролю є залік. 

 Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач за поточну навчальну діяльність 

при вивченні ОК становить 200 балів. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач за 

поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 122 бали. Розрахунок 

кількості балів проводиться на підставі отриманих здобувачем освіти оцінок за 4-бальною шкалою 

під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного 

(далі – СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за 

200-бальною шкалою згідно таблиці 1.  

 Залік виставляється за результатами поточної роботи здобувача за умови, що здобувач 

виконав ті види навчальної роботи, які визначено цим силабусом. У випадку, якщо здобувач освіти  

не відвідував окремі аудиторні заняття (з поважних причин), на консультаціях він має право 

відпрацювати пропущені заняття та добрати ту кількість балів, яку було визначено на пропущені 

теми.  

 У дату складання заліку викладач записує у відомість суму поточних балів, які здобувач 

освіти набрав під час поточної роботи (шкала від 0 до 200 балів). 

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


  
  

 У випадку, якщо здобувач  набрав менше, ніж 122 бали, він складає залік під час ліквідації 

академічної заборгованості. У цьому випадку бали, набрані під час поточного оцінювання, 

анулюються. Максимальна кількість балів під час ліквідації академічної заборгованості з заліку – 

200. Повторне складання заліку допускається не більше як два рази: один раз – викладачеві, другий 

– комісії, яку створює декан факультету. 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

Шкала оцінювання знань здобувачів освіти з освітніх компонентів,  

де формою контролю є залік 

 

Оцінка 

в балах 
Лінгвістична оцінка 

170–200 

Зараховано 

150–169 

140–149 

130–139 

122–129 

1–121 Незараховано  (необхідне перескладання) 

 

 

  



Питання заліку 

 

1. Характеристика навчання правильним рухам та вертикалізації пацієнтів. 

2. Характеристика страховки при переміщенні без допоміжних засобів пересування. 

3. Характеристика страховки при переміщенні з допоміжними засобами пересування. 

4. Класифікація допоміжних засобів пересування та обладнання для побутового використання. 

5. Характеристика допоміжних засобів пересування та обладнання для побутового 

використання. 

6. Підбір допоміжних засобів пересування та обладнання для побутового використання. 

7. Організація переміщення пацієнта (підготовка, принципи, застереження). 

8. Варіанти класифікацій переміщень пацієнта. 

9. Моделі пересування при застосуванні підпахвових милиць. 

10. Моделі пересування при застосуванні підліктьових милиць. 

11. Моделі пересування при застосуванні статичних ходунців. 

12. Моделі пересування при застосуванні динамічних ходунців. 

13. Моделі пересування при застосуванні одноопорної тростини. 

14. Моделі пересування при застосуванні чотириопорної тростини. 

15. Страховка при ходьбі пацієнта без милиць. 

16. Страховка при ходьбі пацієнта з милицями. 

17. Уміння демонструвати навички ходи з милицями: без навантаження травмованої кінцівки. 

18. Уміння демонструвати навички ходи з милицями: з частковим навантаженням травмованої 

кінцівки. 

19. Уміння демонструвати навички переміщення по сходах з милицями. 

20. Уміння демонструвати навички ходьби з ходунками. 

21. Види ходунків.  

22. Типи конструкцій ходунків. 

23. Стілець-туалет-реабілітаційне обладнання.  

24. Засоби для душу. Правила користування ванною кімнатою для людей з інвалідністю. 

25. Демонстрація навички перевертання пацієнта на бік після ендопротезування кульшового 

(колінного) суглобу. 

26. Демонстрація навички пересування пацієнта на бік після ендопротезування кульшового 

(колінного) суглобу. 

27. Переміщення у візку. Піднімання на бордюр.  

28. Переміщення у візку. Спускання з бордюру. 

29. Переміщення у візку. Піднімання на сходи.  

30. Переміщення у візку. Спускання зі сходів. 

31. Моделі пересування на інвалідній колясці. 

32. Загальна характеристика засобів страхування при переміщенні осіб після травм ОРА.   

33. Загальна характеристика засобів страхування при переміщенні осіб з інвалідністю.  

34. Позиції страхування при ходьбі різною поверхнею. 

35. Правила користування обладнанням для ванної кімнати та туалету для осіб з інвалідністю.  

36. Допоміжне обладнання та пристосування для пацієнтів з обмеженням руху.  

37. Супровід осіб з інвалідністю. 

38. Характеристика засобів та обладнання для переміщення з ліжка для осіб з обмеженням 

руху. 

39. Характеристика засобів та обладнання для переміщення з ліжка для осіб з паралічами. 

40. Правила користування пандусами.  

41. Загальні вимоги з правила безпеки при переміщенні людей з інвалідністю. 

42. Варіанти класифікації переміщень для людей з обмеженими можливостями в русі.  

43. Залежне переміщення в позі сидячи.  

44. Незалежне переміщення в позі сидячи.  

45. Залежне та незалежне переміщення в позі стоячи.  

 

  



VI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 

Основна література 

1. Майкова Т.В. Ерготерапія: підручник/ Т.В. Майкова, С.М. Афанасьєв, О.С.Афанасьєва. – 

Дніпро: Журфонд, 2019. – 374 с. 

2. Грейда Н.Б. Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерпаії: 

методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт / Н.Б.Грейда. - Луцьк, 2022. - 43 с. 

3. Грейда Н.Б. Основи ерготерапії та функціональне тренування: конспект лекцій / Н.Б.Грейда. - 

Луцьк, 2022. - 50 с. 

4. Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів: навчальний посібник 

[Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія», спеціалізації «Фізична терапія»/ О.О. Глиняна, Ю.В. Копочинська, І.Ю. 

Худецький; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл 173 МБ). – Київ : КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 190 с. 

 

 

Додаткова література 

1. Вовканич А. С. Вступ у фізичну реабілітацію: навч. посібник / А. С. Вовканич. – Львів: 

ЛДУФК, 2013. – 186 с. 

2. Грейда Н. Зміст діяльності фахівців фізичної терапії й ерготерапії у комплексному наданні 

медичних послуг / Н. Грейда, О. Андрійчук, В. Лавринюк // Фізична культура і спорт: досвід та 

перспективи: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 4-5 квітня 2019 р.) / за ред. Я. 

Б. Зорія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 78-80. 

3. Грейда Н. Застосування сучасних методик фізичної терапії / Н. Грейда, О. Андрійчук // 

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євро інтеграційного поступу: матер. V 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23-24 трав. 2019 р.) / упоряд. О. А. Бундак, Н. В. Ляшук, 

Н. Г. Конон. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 190-192. 

4. Грейда Н.Б. Ерготерапія як метод реабілітації неповносправних дітей / Н.Б.Грейда, 

О.Я.Андрійчук, Т.Є.Цюпак, В.Є.Лавринюк // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання 

різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: матеріали V наук.-практ. 

конф. (м. Луцьк, 3 грудня 2019 р.) / ред. В. В. Чижик. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2019. – С. 42-43. 

5. Грейда Н.Б. Професійна діяльність ерготерапевта з дітьми з особливими потребами / Грейда Н. 

Б., Андрійчук О. Я., Лавринюк В. Є. // Tendenze attuali della moderna ricercar scientifica : der 

Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛОГОΣ» zu den Materialien der interrnationalen 

wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 3), 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland, 2020. S. 57–

59. https://doi.org/10.36074/05.06.2020.v3.24 

6. Грейда Н.Б. Основи занятійної науки або окупаційної терапії / Н. Б. Грейда, О. Я. Андрійчук, В. 

Є. Лавринюк // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, 

ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали VІ наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 

грудня 2020 р.) / ред. В. В. Чижик. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2020. – С. 52-53 

7. Грейда Н.Б. Основні засоби фізичної терапії в постінсультний період в умовах військового 

стану / Н.Б.Грейда, О.Я.Андрійчук, Н.Я.Ульяницька, В.Є.Лавринюк. Полтавські дні 

громадського здоров’я: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, (м. Полтава, 27 травня 2022 р.). - Полтава, 2022. С. 27-28. 

8. Лянной Ю. О. Основи фізичної реабілітації: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. О. 

Лянной ; ред. Ю. О. Лянной. - Суми : Вид-во Сум. ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 368 с. 

9. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії: підручник / [Л.О.Вакуленко, В.В.Клапчук, 

Д.В.Вакуленко та ін.]; за заг.ред. Л.О.Вакуленко, В.В.Клапчука. – Тернопіль: ТНМУ, 2020. - 372 

с. 

10. Швесткова О. Ерготерапія: підручник / О. Швесткова, С. Катержина. – Київ: Чеський центр у 

Києві, 2019. – 280 с. 

11. Шевцов А.Г. Кваліфікаційна характеристика окупаційного терапевта (ерготерапевта) в системі 

корекційно-реабілітаційної роботи / А.Г.Шевцов // Актуальні питання корекційної освіти 

(педагогічні науки): зб.наук.пр. / Нац.пед.ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Кам’янець-Подільський: 

Медобори, 2016. – Вип.7. – Т.2. – С.409-424. 

12. Яримбаш К. С. Фізична реабілітація осіб з особливими потребами: підручник / К.С.Яримбаш, 

https://doi.org/10.36074/05.06.2020.v3.24


О. Є. Дорофєєва, О. С. Афанасьєва. - Дніпро : Журфонд, 2020. - 215 с. 

13. Radder D.L.M.Physical therapy and occupational therapy in parcinsons disease. International Journal 

of Neuroscience. – 2017.- №10. – Р.930-945. 

 

Електронні ресурси:  

1. Рада ерготерапевтів європейських країн / Council of Occupational Therapists for the European 

Countries http://www.cotec-europe.org  

2. Світова федерація ерготерапевтів / World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 

http://www.wfot.org 
3. Репозитарій спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" – 

http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=799 
4. Глосарій спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" – 

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

5. http://www.booksmed.com/travmatologiya/811-travmatologiya-i-ortopediyasklyarenko-yet.html  

6. http://kingmed.info/media/book/5/4154.pdfhttp://healthgate.com,  

7. http://www.booksmed.com/travmatologiya/ 

8. Електронний каталог ЛДУФК імені Івана Боберського [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

9. Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана Боберського [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/ 

10. http://altreabel.by/ergotherapy/ergo.php 

11. http://www.e-reading.by/bookreader.php/87218/Krasnova%2C_Belyanskaya_-

Reabilitaciya_posle_insul%27ta.html#label65 

12. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/32974/1/NavchPosib_Fizychna-reabilitatsiia-pry-

endoprotezuvanni.pdf   
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	І. ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА
	1. Анотація
	Метою викладання освітнього компонента «Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії» є формування у студентів цілісного уявлення про методику фізичної терапії та ерготерапії, яка спрямована на поступове навчання правил...
	Основним завданням освітнього компонента «Страхування, переміщення та позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії» є:
	Політика науково-педагогічного працівника щодо здобувача освіти полягає в послідовному та цілеспрямованому здійсненні навчального процесу на засадах прозорості, доступності, наукової обґрунтованості, методичної доцільності та відповідальності учасникі...
	Вивчення освітнього компонента передбачає постійну роботу здобувачів освіти на кожному занятті. Середовище під час проведення лекційних та лабораторних робіт є творчим, дружнім, відкритим для конструктивної критики та дискусії. Здобувачі освіти не по...
	Здобувачі освіти здійснюють попередню підготовку до лекційних та лабораторних занять згідно з переліком рекомендованих джерел. До початку курсу необхідно встановити на мобільні пристрої або ноутбуки застосунки Microsoft Office 365 (Teams, Forms, One ...
	В освітньому процесі застосовується дві шкали оцінювання: багатобальна (200-бальна) шкала та 4- бальна шкала. Результати конвертуються із однієї шкали в іншу згідно із нижче наведеними правилами. Дисципліну «Страхування, переміщення та позиціонування...
	Оцінювання поточної успішності здійснюється на кожному лабораторному занятті за 4-бальною шкалою (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно»). На кожному лабораторному заняття студент отримує оцінку за цією шкалою.
	Рівень володіння теоретичними знаннями та оволодіння практичними компетентностями, які розглядаються на лекційних та лабораторних заняттях, а також вивчаються здобувачами самостійно, визначається за 4-бальною шкалою відповідно до підсумкових критерії...
	Сукупність знань, умінь, навичок, компетентностей, які набуті здобувачем у процесі навчання з кожної теми орієнтовно оцінюється за такими критеріями:
	– 5 ("відмінно") – здобувач бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми заняття, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення наукових джерел, логічно мислить і формує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знан...
	– 4 ("добре") – здобувач добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, володіє основними аспектами з джерел, аргументовано викладає його; володіє практичними навичками, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних ...
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