




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

НАПРЯМ 

Спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 22 «Охорона 

здоров’я», 

227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» 

 

Освітній рівень: 

магістр 

 

Нормативна 

Кількість модулів – 2 Семестр – ІІІ 

Лекційних годин – 24 

Загальна кількість годин 

– 120 год. 

Практичні заняття – 24 

години 

Тижневих годин: 

аудиторних – 6 год. 

самостійної роботи 

студента – 9 год. 

Самостійна робота – 72 

год. 

Аудиторних – 48 годин 

Самостійна робота 

студента – 72 годин 

Вид підсумкового 

контролю – залік 

диференційований 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні адаптивні засоби у 

ерго- та фізичній терапії» є надати студентам загальні теоретичні та 

практичні основи застосування принципів універсального дизайну та 

адаптивних засобів в практичній діяльності фахівця з фізичної терапії та 

ерготерапії. 

Завдання навчальної дисципліни:  

1. Надати уявлення про сучасні адаптивні засоби, їх види, особливості 

застосування. 

2. Систематизувати знання з принципів доступності, універсального 

дизайну. 

3. Надати уявлення про маломобільні групи населення.  

4. Систематизувати знання чинного законодавства, щодо забезпечення 

архітектурної доступності для маломобільних груп населення і 

принципів універсального дизайну. 

5. Навчити проводити аудит доступності закладів охорони здоров’я та 

надавати рекомендації щодо доступності об’єктів для користування 

людьми з особливими потребами. 

6. Розширити уявлення про особливості використання засобів 

пересування (компенсаторних і допоміжних) для маломобільних 

груп населення. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 знати:  

 зміст понять «універсальний дизайн», «адаптивні засоби»;  

 принципи Універсального Дизайну;  

 законодавче та нормативне забезпечення життєдіяльності 

маломобільних груп населення;  

 ознаки доступності об’єктів для користування людьми з особливими 

потребами та вимоги до них;  



 3 

 види різноманітних адаптивних засобів;  

вміти:  

 робити обстеження доступності об’єктів для користування 

людьми з особливими потребами у навчальному закладі та/чи закладі 

охорони здоров’я;  

 підбирати допоміжні засоби переміщення;  

 підбирати адаптивні засоби при порушеннях функції руки;  

 підбирати адаптивні побутові засоби;  

 підбирати альтернативні засоби спілкування.   

І. Загальнопрофесійними компетентностями:  

 здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів і 

перевірених фактів; 

 здатність продемонструвати знання, які необхідні для роботи в 

традиційних сферах застосування, щоб виконувати дослідження на 

сучасному рівні науки; 

 здатність адаптуватися до нових ситуацій; 

 здатність розуміти переживання особи, яка потребує 

реабілітаційного втручання, співпереживати у процесі спілкування; 

 здатність дотримання етичних принципів як із погляду професійної 

чесності, так і з погляду розуміння можливості впливу досягнень на 

реабілітацію людини;  

 здатність працювати у міждисциплінарних групах та з окремими 

особами як в межах України, так і в міжнародному контексті;  

 здатність організувати ефективну роботу групи для розв’язання 

поставлених завдань у межах України, і в міжнародному контексті. 

ІІ. Професійними компетентностями: 

 здатність здійснювати аналіз сучасного стану фізичної терапії, 

ерготерапії різних верств населення на національному та міжнародному 

рівнях; 
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 здатність коректно використовувати методи наукового дослідження; 

 здатність аналізувати, відбирати та трактувати отриману 

інформацію; 

 здатність розв’язувати широке коло проблем та завдань шляхом 

розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і 

експериментальних методів, засвоєних з програм фізичної терапії, 

ерготерапії. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І. Застосування принципів універсального 

дизайну в сфері фізичної терапії 

 

Тема 1. Загальні положення Універсального Дизайну. 

Історія появи поняття Універсальний Дизайн. Загальні принципи 

Універсального Дизайну та їх характеристика: рівність та доступність 

використання; гнучкість використання; простота й інтуїтивність 

використання; доступно викладена інформація; терпимість до помилок; малі 

фізичні зусилля; наявність необхідного розміру, місця, простору. 

Маломобільні групи населення. 

 

Тема 2. Законодавче та нормативне забезпечення життєдіяльності 

маломобільних груп населення. 

Конвенція ООН про права інвалідів. Доступність як один з головних 

чинників забезпечення прав осіб з інвалідністю. Діючі нормативні 

документи щодо забезпечення доступності для маломобільних груп 

населення. 

 

Тема 3. Аудит доступності. 

Підготовка до обстеження доступності. Ознаки доступності об’єктів для 

користування людьми з особливими потребами та вимоги до них: 

пересування по прилеглій території; наявність визначених місць для 

паркування автомобілів осіб з інвалідністю; входи/виходи, двері; доступність 

всередині будинку; наявність доступного туалету; наявність інформаційних 

табло/піктограм 
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Тема 4. Вплив компенсаторних та допоміжних засобів на 

формування доступного середовища. 

Основні нозологічні групи людей з інвалідністю, що потребують 

спеціальних/допоміжних засобів для переміщення. Допоміжні засоби. 

Компенсаторні засоби. Інвалідний візок. Рама-трапеція. 

 

Змістовий модуль ІІ. Різновиди сучасних адаптивних засобів 

 

Тема 5. Адаптивні засоби, що використовуються в ерготерапії при 

порушеннях функції руки.  

Загальне поняття адаптивних засобів. Причини порушень функції руки. 

Види адаптивних засобів для руки. Підбір та використання адаптивних 

засобів для руки.  

 

Тема 6. Адаптивні засоби, що використовуються в ерготерапії для 

адаптації побуту.  

Загальна характеристика категорій пацієнтів, що потребує адаптації 

побуту. Адаптивні засоби для ванної кімнати. Адаптивні меблі. Адаптація 

кухні. Адаптивні засоби для самообслуговування.  

 

Тема 7. Адаптивні засоби для альтернативного спілкування.  

Загальна характеристика категорій пацієнтів, що потребує 

альтернативного спілкування. Види адаптивних засобів для альтернативного 

спілкування. Особливості підбору адаптивних засобів для альтернативного 

спілкування. 

 

Тема 8. Сучасні біоінженерні технології.  

Поняття біоінженерії. Види та застосування в фізичній терапії та 

ерготерапії. Ортопедична та спортивна біонженерія. Роботехніка. 

Реабілітаційна інженерія. Медичні біотехнології. Інженерія нейронних 

систем.  
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усь

ого  

у тому числі 

л п ср 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Застосування принципів універсального дизайну в 

сфері фізичної терапії 

1 Тема 1. Загальні положення Універсального 

Дизайну. 
14 4 2 8 

2 Тема 2. Законодавче та нормативне 

забезпечення життєдіяльності маломобільних 

груп населення. 
16 2 4 10 

3 Тема 3. Аудит доступності. 18 4 4 10 

4 Тема 4. Вплив компенсаторних та 

допоміжних засобів на формування 

доступного середовища 
12 2 2 8 

Разом за змістовим модулем І. 60 12 12 36 

Змістовий модуль ІІ. Різновиди сучасних адаптивних засобів 

5 Тема 5. Адаптивні засоби, що 

використовуються в ерготерапії при 

порушеннях функції руки. 
16 2 4 10 

6 Тема 6. Адаптивні засоби, що 

використовуються в ерготерапії для адаптації 

побуту. 
14 4 2 8 

7 Тема 7. Адаптивні засоби для альтернативного 

спілкування. 
14 2 4 8 

8 Тема 8. Сучасні біоінженерні технології. 16 4 2 10 

Разом за змістовим модулем ІІ. 60 12 12 36 

Разом 120 24 24 72 
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5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Застосування принципів універсального дизайну 

в сфері фізичної терапії 

1 1 Загальні положення Універсального Дизайну. 4 

2 2 Законодавче та нормативне забезпечення 

життєдіяльності маломобільних груп населення. 

2 

3 3 Аудит доступності. 4 

4 4 Вплив компенсаторних та допоміжних засобів на 

формування доступного середовища 

2 

Змістовий модуль 2. Різновиди сучасних адаптивних засобів 

5 5 Адаптивні засоби, що використовуються в 

ерготерапії при порушеннях функції руки. 

2 

6 6 Адаптивні засоби, що використовуються в 

ерготерапії для адаптації побуту. 

4 

7 7 Адаптивні засоби для альтернативного спілкування. 2 

8 8 Сучасні біоінженерні технології. 4 

РАЗОМ: 24 

 

6. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Застосування принципів універсального дизайну 

в сфері фізичної терапії 

1 1 Загальні положення Універсального Дизайну. 

Завдання: 

1. Відповісти на питання : Кому потрібен 

універсальний дизайн? 

2. Дати характеристику маломобільних груп 

населення. 

3. Протестувати фізичну доступність  своєму 

навчальному закладі: дістатися на візку/з рамою 

трапецією/іммобілізовною ортезом нижньою 

кінцівкою аудиторії, медичного пункту, столової 

тощо та обговорити результати у групі. 

2 

2 2 Законодавче та нормативне забезпечення 

життєдіяльності маломобільних груп 

населення.  

Завдання: 

1. Дати характеристику діючим нормативним 

документам щодо забезпечення доступності для 

4 
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маломобільних груп населення. 

2. Поняття ДБН (Державні будівельні норми) : 

ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади 

охорони здоров’я». ДБН В.2.2-13-2003 «Будинки 

і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі 

споруди». ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і 

споруди. Житлові будинки. Основні 

положення». 

3 3 Аудит доступності. 

Завдання: 

Зробити обстеження доступності наступних 

об’єктів для користування людьми з особливими 

потребами у навчальному закладі та/чи закладі 

охорони здоров’я: 

1. Пересування по прилеглій території 

2. Наявність визначених місць для паркування 

автомобілів осіб з інвалідністю 

3. Входи/виходи, двері  

4. Доступність всередині будинку 

5. Наявність доступного туалету 

4 

4 4 Вплив компенсаторних та допоміжних засобів на 

формування доступного середовища. 

Завдання: 

1. Ознайомлення з інвалідним візком: 

антропометричні характеристики, підбір  

2. Ознайомлення з рама-трапецією: види, підбір 

2 

Змістовий модуль 2. Різновиди сучасних адаптивних засобів 

5 5 Адаптивні засоби, що використовуються в 

ерготерапії при порушеннях функції руки. 

Завдання: 

1. Розібрати загальне поняття адаптивних засобів.  

2. Дати характеристику засобів оцінки порушень 

функції руки.  

3. Дати характеристику особливостям підбору та 

використання адаптивних засобів для руки.   

4 

6 6 Адаптивні засоби, що використовуються в 

ерготерапії для адаптації побуту. 

Завдання: 

1. Назвати та дати характеристику категорій 

пацієнтів, що потребує адаптації побуту. 

2.  Назвати та дати характеристику адаптивних 

засобів для ванної кімнати.  

3. Назвати та дати характеристику адаптивних 

меблів.  

4. Назвати та дати характеристику засобів 

2 
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адаптації кухні.  

5. Назвати та дати характеристику адаптивних 

засобів для самообслуговування.  

7 7 Адаптивні засоби для альтернативного 

спілкування. 

Завдання: 

1. Назвати та дати характеристику категорій 

пацієнтів, що потребує альтернативного 

спілкування.  

2. Назвати та дати характеристику видів 

адаптивних засобів для альтернативного 

спілкування.  

4 

8 8 Сучасні біоінженерні технології. 

Завдання: 

1. Охарактеризувати та навести приклади 

ортопедичної та спортивної біонженерії.  

2. Охарактеризувати та навести приклади 

роботехніки та  реабілітаційної інженерії.  

2 

РАЗОМ: 24 
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7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Загальні положення Універсального Дизайну. 

Завдання: Протестувати фізичну доступність  у 

будь-якому громадському закладі 

8 

2 2 Законодавче та нормативне забезпечення 

життєдіяльності маломобільних груп 

населення.  

Завдання: Ознайомитися с ДБН (Державні 

будівельні норми) : ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки 

і споруди. Заклади охорони здоров’я». ДБН 

В.2.2-13-2003 «Будинки і споруди. Спортивні та 

фізкультурно-оздоровчі споруди». ДБН В.2.2-15-

2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. 

Основні положення». 

10 

3 3 Аудит доступності. 

Завдання: Зробити аналіз обстеження доступності 

об’єктів для користування людьми з особливими 

потребами у навчальному закладі та/чи закладі 

охорони здоров’я 

10 

4 4 Вплив компенсаторних та допоміжних засобів 

на формування доступного середовища. 

Завдання: Охарактеризувати основні нозологічні 

групи людей з інвалідністю, що потребують 

спеціальних/допоміжних засобів для переміщення. 

8 

5 5 Адаптивні засоби, що використовуються в 

ерготерапії при порушеннях функції руки. 

Завдання: Знайти та охарактеризувати адаптивні 

засоби для руки. 

10 

6 6 Адаптивні засоби, що використовуються в 

ерготерапії для адаптації побуту. 

Завдання: Знайти та охарактеризувати засоби, 

що використовуються в ерготерапії для адаптації 

побуту 

8 

7 7 Адаптивні засоби для альтернативного 

спілкування. 

Завдання: Знайти та охарактеризувати засоби для 

альтернативного спілкування 

8 

8 8 Сучасні біоінженерні технології. 

Завдання: Знайти та охарактеризувати засоби 

біонженерних технологій. 

10 

РАЗОМ: 72 
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8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, 

всебічності та професійної спрямованості контролю.  

 Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Сучасні адаптивні 

засоби у ерго- та фізичній терапії» оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 

рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 

100. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студента застосовуються 

такі методи: 

–  методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда; 

–  методи письмового контролю: самостійна робота,модульне письмове 

тестування; звіт, реферат, презентації; 

–  методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на 

практичних заняттях, на консультаціях, диференційованому заліку, у 

позанавчальний час.  

Формами перевірки та контролю знань студентів є: 

1. Попередній контроль застосовується як передумова для успішного 

планування і керівництва навчальним процесом. Він дає змогу визначити 

наявний рівень знань студентів для планування  навчального матеріалу.  

2. Поточний контроль є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня засвоєння навчального 

матеріалу.  
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3. Проміжний контроль дозволяє перевірити ступінь засвоєння 

матеріалу після закінчення вивченого модулю. 

4. Підсумковий контроль застосовується після вивчення студентом 

усього обсягу вивченого матеріалу. До підсумкового контролю належить 

семестровий іспит. 

 Об’єктом оцінювання знань студентів у процесі оцінювання є: 

 систематичність, активність та змiстовнiсть роботи студента над 

вивченням програмного матеріалу на практичних заняттях протягом 

семестру; 

 рівень виконання модульних завдань; 

 виконання завдань для самостійного опрацювання. 

Кожний модуль включає бали за відвідування лекцій, практичних 

занять, поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання 

самостійної роботи, написання модульної контрольної роботи. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-

дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

– своєчасність виконання навчальних завдань; 

– повний обсяг їх виконання; 

– якість виконання навчальних завдань; 

– самостійність виконання; 

– творчий підхід у виконанні завдань; 

– ініціативність у навчальній діяльності. 

 

Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання 

письмових завдань. Перелік питань, що охоплюють зміст програми 
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дисципліни, критерії оцінювання залікових завдань доводяться до студентів 

на початку семестру.  

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Практичні заняття (40 б) 5 5 5 5 5 5 5 5 

Самостійна робота (30 б) 4 4 4 3 4 4 4 3 

Поточний модульний контроль (30 б) 15 15 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 81 

(добре) 

D 
64 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 63 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 

(незадовільно) 
Не зараховано 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з 

обов’язковим повторним 

курсом) 
 

Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання 

письмових завдань та/чи тестових завдань. Перелік питань, що охоплюють 

зміст програми дисципліни, критерії оцінювання залікових завдань 

доводяться до студентів на початку семестру.  
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Охарактеризуйте історію появи поняття Універсальний Дизайн.  

2. Назвіть загальні принципи Універсального Дизайну  

3. Дайте характеристику принципів УД: рівність та доступність 

використання; гнучкість використання; простота й інтуїтивність 

використання; доступно викладена інформація; терпимість до помилок; малі 

фізичні зусилля; наявність необхідного розміру, місця, простору.  

4. Дайте характеристику маломобільних груп населення. 

5. Дайте характеристику Конвенції ООН про права інвалідів.  

6. Охарактеризуйте доступність як один з головних чинників 

забезпечення прав осіб з інвалідністю.  

7. Охарактеризуйте діючі нормативні документи щодо забезпечення 

доступності для маломобільних груп населення. 

8. Охарактеризуйте процес підготовки до обстеження доступності. 

9. Дайте характеристику ознак доступності об’єктів для користування 

людьми з особливими потребами та вимог до них. 

10. Дайте характеристику основних нозологічні груп людей з 

інвалідністю, що потребують спеціальних/допоміжних засобів для 

переміщення.  

11. Дайте характеристику допоміжних засобів.  

12. Дайте характеристику компенсаторних засобів.  

13. Дайте характеристику інвалідного візка.  

14. Дайте характеристику рама-трапеції. 

15. Дайте характеристику загального поняття адаптивних засобів.  

16. Назвіть причини порушень функції руки.  

17. Назвіть види адаптивних засобів для руки.  

18. Охарактеризуйте процес підбору та використання адаптивних 

засобів для руки.  
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19. Дайте характеристику категорій пацієнтів, що потребують адаптації 

побуту.  

20. Дайте характеристику адаптивних засобів для ванної кімнати.  

21. Дайте характеристику адаптивних меблів.  

22. Дайте характеристику засобів адаптації кухні.  

23. Дайте характеристику адаптивних засобів для самообслуговування.  

24.  Дайте характеристику категорій пацієнтів, що потребують 

альтернативного спілкування.  

25.  Охарактеризуйте види адаптивних засобів для альтернативного 

спілкування.  

26.  Охарактеризуйте особливості підбору адаптивних засобів для 

альтернативного спілкування. 

27.  Дайте характеристику поняття біоінженерії. Охарактеризуйте їх 

види та застосування в фізичній терапії та ерготерапії.  

28.  Дайте характеристику ортопедичної та спортивної біонженерії.  

29.  Дайте характеристику роботехніки.  

30.  Дайте характеристику реабілітаційної інженерії.  

31.  Дайте характеристику медичних біотехнологій, інженерії 

нейронних систем.  
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житлового та громадського призначення для людей з інвалідністю» 

(методичний посібник, видання V (доповнене). Посібник. ВГСПО НАІУ, 

Київ, 2012. 248 стр. 

5. Конвенція ООН про права інвалідів: Резолюція Генеральної 

асамблеї ООН № 61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН 2006 

року (Конвенцію ратифіковано Законом України № 1767-VI від 

16.12.2009). — Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/995_g71  

6. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для 

інвалідів: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 48/96. — Режим 

доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_306 

7. Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник. За заг. 

редакцією Байди Л.Ю., Красюкової-Еннс О.В. / Кол. авторів: Байда Л.Ю., 

Красюкова-Еннс О.В., Буров С Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда 

Ю.М. К., 2012. 216 с. 

8. ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я».  

9. ДБН В.2.2-13-2003 «Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-
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та здоров’я: МКФ / пер. з англ. ВООЗ 2001 р. МОЗ України. Київ, 2018. 259 с. 

3. Mosby’s field guide to occupational therapy for physical dysfunction St. 

Louis, Missouri, 2013  

4. Occupational therapy evidence in practice for physical rehabilitation / 

edited by Lois M Addy. Oxford, 2006. 267 p. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
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3. https://www.pedro.org.au/ 

Науково-доказова база з питань фізичної терапії (всесвітня) 

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
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