




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 – І 

Лекційних годин – 20  

Загальна кількість годин 

– 120 год 

Практичні заняття – 31 

години 

Тижневих годин: 

аудиторних – 3 год. 

самостійної роботи 

студента – 3,7 год. 

Самостійна робота – 69 

години 

Аудиторних – 51 годин 

Самостійна робота 

студента – 69 годин 

Вид підсумкового 

контролю – залік 

диференційований 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична терапія та 

ерготерапія (загальний курс)» є  надати студентам знання та навички з основ 

фізичної терапії та ерготерапії: зміст поняття, сфери використання, методи 

оцінки у фізичній терапії та ерготерапії, засоби та методи фізичної терапії та 

ерготерапії. 

Завдання навчальної дисципліни:  

1. Надати знання з професійного профілю фізичного терапевта та 

ерготерапевта: зміст поняття, професійні обов’язки, компетенції, вміння та 

навички, сфери використання, місця у мультидисциплінарній команді.  

2. Навчити студентів  етапам роботи у фізичній терапії та ерготерапії, 

методам оцінки у фізичній терапії та ерготерапії, засобам та методам 

фізичної терапії та ерготерапії. 

3. Надати базові вміння роботи з пацієнтами різних нозологічних груп 

(навички спілкування, методи переміщення). 

4. Ознайомити студентів зі SMART форматом постановки цілей у 

фізичній терапії та ерготерапії. 

5. Ознайомити студентів з МКФ. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 знати:  

 зміст понять «фізична терапія», «ерготерапія»;  

 професійні обов’язки, компетенції, вміння та навички, сфери 

використання фізичної терапії та ерготерапії;  

 етапи роботи у фізичній терапії та ерготерапії;  

 методи оцінки у фізичній терапії та ерготерапії;  

 засобам та методам фізичної терапії та ерготерапії;  

 основи постановки цілей SMART форматі;  

 місце МКФ у фізичній терапії та ерготерапії;  

 правила та види переміщень осіб з особливими потребами;  
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 етику спілкування. 

вміти:  

 розрізняти процеси фізичної терапії та ерготерапії;  

 розрізняти засоби оцінки та втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії;  

 ставити коротко та довготермінові цілі у SMART форматі згідно 

МКФ;  

 виконувати переміщення осіб з особливими потребами;  

 планувати процес відновлення.   

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 розуміти та пояснювати патологічні процеси, які 

піддаються корекції заходами фізичної терапії, ерготерапії; 

 здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні 

аспекти, пов’язані з практикою фізичної терапії, ерготерапії; 

 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 

«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЕРГОТЕРАПІЯ (ЗАГАЛЬНИЙ КУРС)» 

 

Змістовий модуль 1. Професійний профіль фізичного терапевта та 

ерготерапевта. 

 

Тема 1. Історія розвитку фізичної терапії та ерготерапії. 

Зародження професії. Етапи розвитку фізичної терапії та ерготерапії у 

США та Європі. Освіта фахівців. Сучасний стан розвитку. Професійні 

організації фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Розвиток фізичної 

реабілітації (фізичної та ерготерапії) в Україні. 

 

Тема 2. Професійні обов’язки фізичного терапевта та 

ерготерапевта.  

Характерні ознаки професії «фізичний терапевт, ерготерапевт». 

Знання та навички фізичного терапевта та ерготерапевта. Незалежність 

фахівців. Пацієнтоцентричність професії. Сфери діяльності фізичного 

терапевта та ерготерапевта. Компетентності та етичний кодекс професії. 

 

Тема 3. Клінічна практика.  

Сучасна доказова база у фізичній терапії та ерготерапії. Стандарти та 

протоколи клінічної діяльності. Клінічні рекомендації. Ефективність 

клінічної діяльності. Професійне удосконалення. 

 

Тема 4. Мультидисциплінарна команда.   

Члени команди, їх професійна характеристика: лікар, лікар фізичної та 

реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед, 

медична сестра тощо. Співпраця фахівців у клінічній практиці. 
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Тема 5. Техніка та методи переміщень осіб з особливими 

потребами.  

Правила переміщень. Види переміщень, їх особливості. Медичні 

застереження. Що треба враховувати при переміщеннях та 

транспортуваннях. Чим загрожує для фізичного терапевта неправильна 

техніка переміщень. Допоміжні засоби переміщення. 

 

Змістовий модуль 2. Обстеження та втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії. 

Тема 6. Обстеження у фізичній терапії.  

Завдання обстеження. Інструментальні методи обстеження. Шкали у 

фізичній терапії для пацієнтів різних нозологічних груп. Запис та аналіз 

результатів обстеження.  

 

Тема 7. Обстеження у ерготерапії.  

Завдання обстеження. Інструментальні методи обстеження. Шкали у 

ерготерапії для пацієнтів різних нозологічних груп. Запис та аналіз 

результатів обстеження.  

 

Тема 8. Постановка цілей у фізичній терапії та ерготерапії.  

Мета та завдання фізичної та ерготерапії. Коротко та довгострокові цілі 

у фізичній та ерготерапії. SMART формат постановки цілей у фізичній 

терапії та ерготерапії. Поняття МКФ та його використання при постановці 

цілей у фізичній терапії та ерготерапії. 

Тема 9. Засоби та методи втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії.  

Фізичні вправи силового спрямування. Суглобова гра. Відновлення 

балансу та ходи. Кардіотренування. Дихальні гімнастики. Дзеркальна 

терапія. Тейпування. Ортезування. Адаптивні технології. Альтернативне 

спілкування. 
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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 1. Професійний профіль фізичного терапевта та 

ерготерапевта 

1 Тема 1. Історія розвитку фізичної терапії та 

ерготерапії. 
8 2 2 4 

2 Тема 2. Професійні обов’язки фізичного 

терапевта та ерготерапевта. 
12 2 4 6 

3 Тема 3. Клінічна практика. 10 2 2 6 

4 Тема 4. Мультидисциплінарна команда. 14 2 4 8 

5 Тема 5.  Техніка та методи переміщень осіб з 

особливими потребами. 
16 2 4 10 

Разом за змістовим модулем 1 60 10 16 34 

Змістовий модуль 2. Обстеження та втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії 

6 Тема 6. Обстеження у фізичній терапії. 14 2 4 8 

7 Тема 7. Обстеження у ерготерапії. 14 2 4 8 

8 Тема 8. Постановка цілей у фізичній терапії та 

ерготерапії. 
14 2 4 8 

9 Тема 9. Засоби та методи втручання у фізичній 

терапії та ерготерапії. 
18 4 3 11 

Разом за змістовим модулем 2 60 10 15 34 

Разом 120 20 31 69 
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5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Професійний профіль фізичного терапевта та 

ерготерапевта 

1 1 Історія розвитку фізичної терапії та ерготерапії. 2 

2 2 Професійні обов’язки фізичного терапевта та 

ерготерапевта. 

2 

3 3 Клінічна практика. 2 

4 4 Мультидисциплінарна команда. 2 

5 5 Техніка та методи переміщень осіб з особливими 

потребами. 

2 

Змістовий модуль 2. Обстеження та втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії 

6 6 Обстеження у фізичній терапії. 2 

7 7 Обстеження у ерготерапії. 2 

8 8 Постановка цілей у фізичній терапії та ерготерапії. 2 

9 9 Засоби та методи втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії. 

4 

РАЗОМ: 20 

 

6. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Професійний профіль фізичного терапевта та 

ерготерапевта 

1 1 Історія розвитку фізичної терапії та ерготерапії. 

Завдання: 

1. Розкрити етапи розвитку фізичної терапії та 

ерготерапії у США та Європі. 

2.  Охарактеризувати освіта фахівців. 

3.  Охарактеризувати сучасний стан розвитку 

фізичної тераапії та ерготерпапії.  

4. Дати характеристику професійних організацій 

фізичних та ерготерапевтів.  

2 

2 2 Професійні обов’язки фізичного терапевта та 

ерготерапевта.  

Завдання: 

1. Дати характеристику знанням та навичкам 

фізичного та ерготерапевта.  

2. Розкрити пацієнтоцентричність професії.  

3. Назвати та охарактеризувати сфери 

4 
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діяльності фізичного та ерготерапевта.  

4. Назвати та охарактеризувати компетентності 

фізичного та ерготерапевта.  

5. Охарактеризувати етичний кодекс професії 

фізичного та ерготерапевта. 

3 3 Клінічна практика.  

Завдання: 

1. Розкрити поняття сучасна «доказова база» у 

фізичній та ерготерапії.  

2. Охарактеризувати поняття «стандарти» та 

«протоколи» клінічної діяльності.  

3. Дати характеристику ефективності клінічної 

діяльності.  

4. Охарактеризувати професійне удосконалення. 

2 

4 4 Мультидисциплінарна команда. 

Завдання: 

1. Дати характеристику членів команди: лікар, лікар 

фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний 

терапевт, ерготерапевт, логопед, медична сестра 

тощо.  

2. Розкрити шляхи співпраці фахівців у клінічній 

практиці. 

4 

5 5 Техніка та методи переміщень осіб з особливими 

потребами.  

Завдання: 

1. Назвати правила переміщень.  

2. Виконати після демонстрації різні види 

переміщень.  

3. Назвати медичні застереження до переміщень 

осіб з особливими потребами.  

4. Назвати що треба враховувати при 

переміщеннях та транспортуваннях осіб з 

особливими потребами.  

5. Сказати чим загрожує для фізичного терапевта 

неправильна техніка переміщень.  

6. Розібрати види допоміжних засобів переміщення, 

їх підбір та особливості використання. 

4 

Змістовий модуль 2. Обстеження та втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії 

6 6 Обстеження у фізичній терапії. 

Завдання: 

1. Назвати та дати характеристику 

інструментальним методам обстеження у фізичній 

терапії.  

2. Назвати та дати характеристику шкалам у 

4 
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фізичній терапії для пацієнтів різних нозологічних 

груп.  

3.  Навчитися записувати та аналізувати результати 

обстеження.  

7 7 Обстеження у ерготерапії. 

Завдання: 

1. Назвати та дати характеристику 

інструментальним методам обстеження.  

2. Назвати та дати характеристику шкалам у 

ерготерапії для пацієнтів різних нозологічних груп.  

3. Навчитися записувати та аналізувати результати 

обстеження.  

4 

8 8 Постановка цілей у фізичній терапії та 

ерготерапії. 

Завдання: 

1. Обсудити коротко та довгострокові цілі у 

фізичній та ерготерапії.  

2. Розкрити SMART формат постановки цілей у 

фізичній та ерго- терапії.  

3. Поставити коротко- та довготермінові цілі у 

SMART форматі.  

4. Розкрити поняття МКФ та його використання 

при постановці цілей у фізичній та ерготерапії. 

5. Поставити цілі у різних критеріях МКФ у 

SMART форматі. 

4 

9 9 Засоби та методи втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії.  

Завдання: 

1. Дати характеристику засобам втручання у 

фізичній та ерготерапії: фізичні вправи силового 

спрямування, мануальні методики, відновлення 

балансу та ходи, кардіотренування, дихальні 

гімнастики, дзеркальна терапія, тейпування, 

ортезування, адаптивні технології, альтернативне 

спілкування. 

3 

РАЗОМ: 31 
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7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/

п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Історія розвитку фізичної терапії та ерготерапії. 

Завдання: Ознайомитися з історією розвитку 

фізичної терапії та ерготерапії в Україні. 

4 

2 2 Професійні обов’язки фізичного терапевта та 

ерготерапевта. 

Завдання: Розібрати на прикладах професійні 

обов’язки фізичного терапевта та ерготерапевта 

6 

3 3 Клінічна практика. 

Завдання: Ознайомитися з особливостями клінічної 

практики фізичного терапевта та ерготерапевта у 

роботі з різними нозологічними групами пацієнтів. 

6 

4 4 Мультидисциплінарна команда. 

Завдання: Ознайомитися з особливостями клінічної 

практики фізичного терапевта та ерготерапевта при  

роботі у мультидисциплінарній команді. 

8 

5 5 Техніка та методи переміщень осіб з особливими 

потребами. 

Завдання: Відпрацювати виконання переміщення 

осіб з особливими потребами. 

10 

6 6 Обстеження у фізичній терапії. 

Завдання: Підібрати методи обстеження у 

фізичній терапії для різних нозологічних груп 

пацієнтів. 

8 

7 7 Обстеження у ерготерапії. 

Завдання: Підібрати методи обстеження у 

ерготерапії для різних нозологічних груп пацієнтів. 

8 

8 8 Постановка цілей у фізичній терапії та 

ерготерапії. 

Завдання: Поставити цілі фізичній терапії та 

ерготерапії у SMART  форматі для заданої категорії 

пацієнтів. 

8 

9 9 Засоби та методи втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії. 

Завдання: Ознайомитися з тейпуванням та 

ортезуванням. 

11 

РАЗОМ: 69 
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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 «Фізична терапія та 

ерготерапія (загальний курс)» 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. 
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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.  

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Практичні заняття (45 б) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Самостійна робота (27 б) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Поточний модульний контроль 

(28 б) 

15 13 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

У межах кредитних модулів студент має скласти конспект тез щодо 

опрацювання додаткових питань із кожної теми, а також низки практичних 

завдань. Ця робота передбачає опрацювання навчальної, наукової літератури. 

Питання для самостійного опрацювання подано у програмі модуля. 

3 бали – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, охайне 

ведення конспекту; 

2 бали – виконання 70-90 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 

1 бали – виконання 30-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

0 балів – роботу не виконано.  
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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.  

 

10.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Дайте характеристику історії розвитку фізичної терапії та 

ерготерапії. 

2. Дайте характеристику причин зародження професій фізичної терапії 

та ерготерапії. 

3. Дайте характеристику етапів розвитку фізичної терапії та ерготерапії 

у США та Європі.  

4. Охарактеризуйте освіту з  фахівців фізичної терапії та ерготерапії.  
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5. Дайте характеристику сучасного стану розвитку фізичної терапії та 

ерготерапії в світі та в Україні. 

6. Назвіть професійні організації фізичних та ерготерапевтів. 

7. Розкрийте розвиток фізичної реабілітації (фізичної та ерготерапії) 

в Україні. 

8. Назвіть характерні ознаки професії «фізичний терапевт, 

ерготерапевт».  

9. Назвіть знання та навички фізичного та ерготерапевта.  

10. Охарактеризуйте «пацієнтоцентричність» професії фізичного та 

ерготерапевта. 

11. Назвіть та охарактеризуйте сфери діяльності фізичного та 

ерготерапевта. 

12. Назвіть та охарактеризуйте компетентності фізичного та 

ерготерапевта. 

13. Дайте характеристику етичного кодексу професії. 

14. Охарактеризуйте сучасну доказову базу у фізичній та ерготерапії.  

15. Розкрийте поняття «стандарти» та «протоколи» клінічної 

діяльності. 

16. Дайте характеристику поняття «клінічні рекомендації». 

17. Дайте характеристику поняття «ефективність клінічної 

діяльності», «професійне удосконалення». 

18. Назвіть членів мультидисциплінарної команди, дайте їх 

професійну характеристику (лікар, лікар фізичної та реабілітаційної 

медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед, медична сестра 

тощо).  

19. Охарактеризуйте співпрацю фахівців у клінічній практиці. 

20. Назвіть правила переміщень осіб з особливими потребами.  

21. Назвіть та охарактеризуйте види переміщень осіб з особливими 

потребами, їх особливості.  
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22. Продемонструйте техніку різних видів переміщення осіб з 

особливими потребами.  

23. Назвіть медичні застереження до переміщення осіб з особливими 

потребами.  

24. Назвіть фактори, які треба враховувати при переміщеннях та 

транспортуваннях осіб з особливими потребами. 

25. Перерахуйте ризики, які загрожують для фізичного терапевта при 

неправильній техніці переміщень осіб з особливими потребами.  

26. Назвіть та охарактеризуйте допоміжні засоби переміщення. 

27. Продемонструйте методику підбору допоміжних засобів 

переміщення (візок, палиця, милиці). 

28. Назвіть завдання обстеження у фізичній терапії.  

29. Наведіть приклади та охарактеризуйте інструментальні методи 

обстеження у фізичній терапії.  

30. Наведіть приклади та охарактеризуйте шкали у фізичній терапії 

для пацієнтів різних нозологічних груп.  

31. Назвіть  завдання обстеження у ерготерапії.  

32. Наведіть приклади та охарактеризуйте інструментальні методи 

обстеження у ерготерапії.  

33. Наведіть приклади та охарактеризуйте шкали у ерготерапії для 

пацієнтів різних нозологічних груп.  

34. Назвіть мету та завдання фізичної та ерготерапії.  

35. Охарактеризуйте коротко та довгострокові цілі у фізичній та 

ерготерапії. 

36. Розшифруйте SMART формат постановки цілей у фізичній та 

ерготерапії.  

37. Розкрийте поняття МКФ та його використання при постановці 

цілей у фізичній та ерготерапії. 

38. Назвіть критерії МКФ. 
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39. Охарактеризуйте засоби та методи втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії: фізичні вправи силового спрямування.  

40. Охарактеризуйте засоби та методи втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії: мануальні методики.  

41. Охарактеризуйте засоби та методи втручання у фізичній терапії: 

відновлення балансу та ходи.  

42. Охарактеризуйте засоби та методи втручання у фізичній терапії: 

кардіотренування.  

43. Охарактеризуйте засоби та методи втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії: дихальні гімнастики.  

44. Охарактеризуйте засоби та методи втручання у ерготерапії: 

дзеркальна терапія.  

45. Охарактеризуйте засоби та методи втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії: тейпування.  

46. Охарактеризуйте засоби та методи втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії: ортезування.  

47. Охарактеризуйте засоби втручання у фізичній терапії та 

ерготерапії: адаптивні технології.  

48. Охарактеризуйте засоби та методи втручання у  ерготерапії: 

альтернативне спілкування. 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна література: 

1. Бойчук Т., Голубєва М., Левандовський О. Основи діагностичних 

досліджень у фізичній реабілітації. Львів, 2010. 240 с. 

2. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації. Львів, 2013. 184 с.  

3. Герцик А. М. Мета, цілі та завдання фізичної реабілітації: системний 

підхід Молодіжний вісник СНУ імені Лесі Українки. Луцьк, 2015. № 20. С. 

121–126. 
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4. Hertsyk A. SMART goal setting in physical therapy. Фізичне виховання, 

спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. 

нац. ун-ту імені Лесі Українки. Луцьк, 2016. №2 (34). С. 57–63. 

5. Герцик А. Визначення поняття «технологія» у фізичній реабілітації. 

Фізична активність, здоров’я і спорт. 2016. № 1 (23). С. 32–44.  

6. Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життедіяльноті 

та здоров’я: МКФ / пер. з англ. ВООЗ 2001 р. МОЗ України. Київ, 2018. 259 с. 

7. Физиотерапия. Классический курс / под. ред. С. Б. Портера / пер.  

с англ. СПб., 2014. 764 с. 

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

Louis, Missouri, 2013  

9. International Handbook of Occupational Therapy Interventions / 

editors:  Söderback  Ingrid. Springer International Publishing Switzerland, 2015. 

900 p. 

10. Occupational therapy evidence in practice for physical rehabilitation / 

edited by Lois M Addy. Oxford, 2006. 267 p. 

11. Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby. Therapeutic exercise : foundations 

and techniques : 6th ed. Philadelphia, 2012.1057 p. 

Додаткова література: 

1. Івасик Н. Фізична реабілітація при порушенні діяльності органів 

дихання. 2-ге вид., випр. і допов. Львів, 2012. 192 с. 

2. Гуляєва М. В., Піонтковська Н. І., Піонткоський М. І. Шкали в 

нейрореабілітації. Київ, 2014. 68 с. 

3. Мухін В. М. Фізична реабілітація. К., 2010. 486 с.  

4. Рокошевська В. Фізична реабілітація хворих після перенесеного 

мозкового геморагічного інсульту в умовах стаціонару. Львів, 2010. 94 с. 

5. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / под ред. 

А. Н. Беловой, О. Н. Шепетовой.  М., 2002. 440 с. 

6. Энока Р. М. Основы кинезиологии / пер.с англ. К., 2000. 457 с. 



 20 

7. Van Langeveld SA, Post MW, Van Asbeck FW, Ter Horst P, Leenders J, 

Postma K, et al. Contents of physical therapy, occupational therapy, and sports 

therapy sessions for patients with a spinal cord injury in three Dutch rehabilitation 
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