




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

форма 

навчання 

денна 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 

 

Нормативна 

 

227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» 

227.01 «Фізична терапія» 

 

Семестр ІI 

Модулів – 2 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

Аудиторні години: 36 год 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 

18 год. 

Практичні, 

семінарські:  

18 год. 

Загальна кількість 

годин – 120 

Лабораторні: 

0 год 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 7 

Самостійна робота 96 год. 

ІНДЗ:0 год 

Вид контролю: залік 

 

 

 

  



2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

 

Мета навчальної дисципліни: надати студентам знання та навички з 

основ підбору та експлуатації візків для пацієнтів різних нозологічних груп. 

 

Завдання навчальної дисципліни:  

1. Надати знання типів інвалідних візків, їх структурних елементів, 

основ підбору та підгонки до параметрів користувача.  

2. Навчитися знімати мірки, необхідні для підбору інвалідного візка, 

контролювати параметри подушки. 

3. Ознайомитися з проблемами, які виникають при користуанні 

інвалідними візками та шляхами їх вирішення, правилами догляду за візком у 

домашніх умовах. 

4. Вивчити особливості  підготовки користувача візка, техніку 

переміщення та допомоги переміщення людині на візку. 

 

знати: типи інвалідних візків; структурні елементи інвалідного візка; 

методи їзди на інвалідному візку; мірки, необхідні для підбору інвалідного 

візка; як контролювати інвалідний візок на безпеку та підготовити його до 

експлуатації; основи підгонки інвалідного візка (параметри підгонки, 

постава); основи контролю та виготовлення подушки у інвалідному візку; 

види проблем з інвалідними візками та шляхи їх вирішення; правила догляду 

за візком у домашніх умовах; основи підготовки користувача візка; техніку 

переміщення та допомоги переміщення людині на візку; навички управління 

візком (балансування, перешкоди та бар’єри).  

 

вміти: розрізняти візки за типом; знімати мірки, необхідні для підбору 

інвалідного візка,    контролювати інвалідний візок на безпеку та підготовити 

його до експлуатації; підгоняти інвалідний візок за індивідуальними 



параметрами; доносити правила догляду за візком у домашніх умовах до їх 

користувачів; допомагати людині у візку долати архітектурні бар’єри, 

страхувати її. 

 

 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти  

повинні досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 

І. Загальнопрофесійними компетентностями: 

Етична та емпатійна компетентність: 

 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. 

ІІ. Професійними компетентностями 

Технологічні та інструментальні навички: 

 Здатність визначити загальні підходи до вибору необхідної методики 

застосування засобів фізичної реабілітації для осіб різного віку.  

 Здатність проводити безпечну практичну діяльність для 

пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця. 

 Здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, 

тестування, огляд і документувати їх результати. 

 Здатність розуміти й уміло використовувати технології та методи 

фізичної реабілітації. 

 Здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів 

функціональним можливостям і потребам пацієнта/клієнта. 

 Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, 

профілактиці ускладнень, захворювань, травм і неповносправності, 

здоровому способу життя. 



Розв’язання проблем: 

 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. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Базові знання з підбору та підгонки інвалідних візків. 

Тема 1. Загальне поняття про інвалідний візок.. Типи візків: кімнатний, 

активний, ричажний, з електричним приводом. Способи їзди на інвалідному 

візку. 

 Тема 2. Технічні характеристики  та структурні елементи інвалідного 

візка.  Компоненти візків: задні колеса, шини, ободи для поштовху, колісні 

замки, передні коліщата, боковинки, підніжки, спинка. Матеріал, дизайн та 

регулювання компонентів візка 

Тема 3. Індивідуальний підбір інвалідного візка. Положення тіла 

користувача. Основи підгонки інвалідного візка (параметри підгонки, 

постава). Мірки, необхідні для підбору інвалідного візка (глибина, висота, та 

ширина сидіння; висота спинки, регулювання осі та розвалу задніх колес, 

кута нахилу спинки; регулювання підніжок та передніх коліщат). Основи 

контролю та виготовлення подушки для інвалідного візка.  

 

Модуль 2. Особливості підготовки користувача до експлуатації 

візка. 

 

Тема 4. Управління інвалідним візком. Складання інвалідного візка. 

Використання подушки, в тому числі її правильне розміщення. Застосування 

гальм. Переміщення з візка у візок (самостійне переміщення, переміщення з 

допомогою). 

Тема 5. Навички пересування в інвалідному візку. Правильна техніка 



руху на інвалідному візку (переміщення ваги тіла, підтримання рівноваги). 

Приведення візка в рух. Поворот на візку. Підйом та спуск по похилій 

поверхні. Підйом та спуск сходами з допомогою. Балансування на задніх 

колесах. 

Тема 6. Профілактика пролежнів користувача інвалідним візком. 

Причини виникнення пролежнів (здавлювання, тертя, зміщення). Чинники 

ризику виникнення пролежнів. Стадії розвитку пролежнів. Методи 

профілактики пролежнів. 

Тема 7. Догляд за інвалідним візком в домашніх умовах. Чищення 

інвалідного візка і подушки. Змазування рухомих частин. Накачування шин, 

підтягування болтів і гайок, якщо вони ослаблені. Підтягування спиць. 

Перевірка стану оббивки. Проведення огляду на наявність іржі. Перевірка 

стану подушки. Дії в разі виникнення проблем. 

 

  



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьог

о 

у тому числі 

л пр ср інд 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Базові знання з підбору та підгонки інвалідних візків. 

Тема 1. Загальне поняття про інвалідний візок. 

Типи візків: кімнатний, активний, ричажний, з 

електричним приводом. Способи їзди на 

інвалідному візку. 

14 2 2 10  

Тема 2. Технічні характеристики  та структурні 

елементи інвалідного візка.  Компоненти візків: 

задні колеса, шини, ободи для поштовху, колісні 

замки, передні коліщата, боковинки, підніжки, 

спинка. Матеріал, дизайн та регулювання 

компонентів візка 

14 2 2 10  

Тема 3. Індивідуальний підбір інвалідного візка. 

Положення тіла користувача. Основи підгонки 

інвалідного візка (параметри підгонки, постава). 

Мірки, необхідні для підбору інвалідного візка 

(глибина, висота, та ширина сидіння; висота 

спинки, регулювання осі та розвалу задніх колес, 

кута нахилу спинки; регулювання підніжок та 

передніх коліщат). Основи контролю та 

виготовлення подушки для інвалідного візка.  

14 2 2 10  

Разом за змістовим модулем 1 42 6 6 30  

Модуль 2. Особливості підготовки користувача до експлуатації 



візка. 

Тема 4. Управління інвалідним візком. Складання 

інвалідного візка. Використання подушки, в тому 

числі її правильне розміщення. Застосування 

гальм. Переміщення з візка у візок (самостійне 

переміщення, переміщення з допомогою). 

26 4 4 18  

Тема 5. Навички пересування в інвалідному візку. 

Правильна техніка руху на інвалідному візку 

(переміщення ваги тіла, підтримання рівноваги). 

Приведення візка в рух. Поворот на візку. Підйом 

та спуск по похилій поверхні. Підйом та спуск 

сходами з допомогою. Балансування на задніх 

колесах. 

26 4 4 18  

Тема 6. Профілактика пролежнів користувача 

інвалідним візком. Причини виникнення пролежнів 

(здавлювання, тертя, зміщення). Чинники ризику 

виникнення пролежнів. Стадії розвитку пролежнів. 

Методи профілактики пролежнів. 

19 2 2 15  

Тема 7. Догляд за інвалідним візком в домашніх 

умовах. Чищення інвалідного візка і подушки. 

Змазування рухомих частин. Накачування шин, 

підтягування болтів і гайок, якщо вони ослаблені. 

Підтягування спиць. Перевірка стану оббивки. 

Проведення огляду на наявність іржі. Перевірка 

стану подушки. Дії в разі виникнення проблем. 

19 2 2 15  

Разом за змістовим модулем 2 90 12 12 66  

РАЗОМ: 120 18 18 96  

 

5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 



№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Загальне поняття про інвалідний візок. 2 

2 2 Технічні характеристики  та структурні елементи 

інвалідного візка. 

2 

3 3 Індивідуальний підбір інвалідного візка. 2 

4 4 Управління інвалідним візком. 4 

5 5 Навички пересування в інвалідному візку. 4 

6 6 Профілактика пролежнів користувача інвалідним 

візком. 

2 

7 7 Догляд за інвалідним візком в домашніх умовах. 2 

  Усього 18 

 

6. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Загальне поняття про інвалідний візок. 2 

2 2 Технічні характеристики  та структурні елементи 

інвалідного візка. 

2 

3 3 Індивідуальний підбір інвалідного візка. 2 

4 4 Управління інвалідним візком. 4 

5 5 Навички пересування в інвалідному візку. 4 

6 6 Профілактика пролежнів користувача інвалідним 

візком. 

2 

7 7 Догляд за інвалідним візком в домашніх умовах. 2 

  Усього 18 

 

 

 



7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 4 

1 1 Загальне поняття про інвалідний візок. 

Завдання: зрозуміти функції інвалідного візка, 

різновиди візків. 

10 

2 2 Технічні характеристики  та структурні елементи 

інвалідного візка. 

Завдання: розібратися у складових частинах візка та 

як вони працюють. 

10 

3 3 Індивідуальний підбір інвалідного візка. 

Завдання: зрозуміти основні правила індивідуального 

підбору візка. 

20 

4 4 Управління інвалідним візком. 

Завдання: оволодіти навичками управління візком 

20 

5 5 Навички пересування в інвалідному візку. 

Завдання: оволодіти навичками пересування в 

інвалідному візку, долання архітектурних перешкод. 

20 

6 6 Профілактика пролежнів користувача інвалідним 

візком. 

Завдання: вміти розпізнати ознаки розвитку відлежин 

та засоби профілактики. 

10 

7 7 Догляд за інвалідним візком в домашніх умовах. 

Завдання: оволодіти основами догляду за візком та 

ремонту. 

6 

  Усього 96 

 

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 «Особливості підбору та експлуатації візків» 

оцінюються за модульно-рейтинговою системою. 

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. 

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.  

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 іспити. 

 Об’єктом оцінювання знань студентів у процесі занять та рейтингового 

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. 

1. Рейтингове оцінювання курсу практичних занять та 

самостійної роботи: 

1.1. Підготовка фіксованого виступу –1-5 балів. 

1.2. Участь в обговоренні питань плану практичних занять –1-5 

балів. 

1.3. Підготовка і захист реферату – 1-20 балів. 

1.4. Самостійне опрацювання окремих питань – 1-5 балів. 

1.5. Тестування – 1-5 балів. 

1.6. Перевірка зошита (конспектів) – 1-5 балів. 

2. Форми модульного контролю: 

2.1. Глибоке розкриття всіх питань – 4-5 балів. 

2.2. Повна, коротка відповідь – 3-4 бали. 

2.3. Коротка відповідь з кількома помилками – 3 бали. 

2.4. Неповна відповідь – 1 бал.  

2.5. Неповна відповідь зі значною кількістю недоліків – 1 бал. 

2.6. Незадовільна відповідь – 0 балів. 

3. Додаткові бали: 

3.1. Доповнення на практичних заняттях – 1-2 бали. 

3.2. Участь у дискусії – 1-2 бали. 

3.3. Творчій підхід до вирішення завдань – 1-2 бали. 

4. Штрафні бали: 

4.1. За відсутність на лекціях – мінус 2 бали. 

4.2. За відсутність на практичних заняттях – мінус 2 бали. 

4.3. Неготовність до лабораторного заняття – мінус 5 балів. 



Пропущена з поважної причини робота може бути зданою протягом 

двох тижнів без зняття штрафних балів. Пропущена з неповажних причин 

робота також повинна бути відпрацьована, але вже зі зняттям 50 % 

штрафних балів. 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. 

У таблиці представлено розподіл балів, що присвоюються студентам 

упродовж вивчення дисципліни «Особливості підбору та експлуатації візків». 

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

  

Розподіл балів, які отримують студенти семестру: 

 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

залік Підсумкова 

оцінка 

Максимальна 

кількість балів 

 

35 

 

35 

30 

 

100 

 

пк мк пк мк  

 

30 5 30 5 

Кількість балів за 

змістовими модулями 

і модульний 

контроль,  в т.ч. за 

видами робіт 

  

  



 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
85 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 84 

(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(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. Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії 

оцінювання залікових завдань доводяться до студентів на початку семестру.  

- практичні заняття 20 20 

- виконання СРС 10 10 



Для оцінювання відповідей студентів з навчальної дисципліни 

«Особливості підбору та експлуатації візків» використовуються наступні 

критерії. 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» 

(90–100 

балів) 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому 

обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, 

передбачені навчальною програмою; за знання основної та 

додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і 

творчому використанні набутих знань та умінь. 

«добре» 

(75–89 балів) 

ставиться за повні, систематичні знання із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної 

та додаткової літератури, здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань; але у відповіді студента 

наявні незначні помилки. 

«задовільно» 

(60–74 балів) 

ставиться за знання основного навчального матеріалу в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і 

додатковою літературою, передбаченою навчальною 

програмою; можливі суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 

допомогою викладача. 

«незадовільно» 

(0–59 балів) 

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, 

що зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться 

студентові, який неспроможний до навчання чи виконання 

фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідної дисципліни. 
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