




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Нейрореабілітація» є 

надання ґрунтовних знань з фізичної реабілітації хворих неврологічного 

профілю.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Нейрореабілітація»  є: 

ознайомити з основними захворюваннями та клінічними ознаками ураження 

нервової системи; навчити реабілітаційному обстеженню; засвоїти 

особливості складання програми фізичної терапії для неврологічних хворих. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати:  

 головні причини неврологічних розладів;  

 клінічні ознаки ураження ЦНС; 

 захворювання та ураження периферичних нервів; 

 мету та складові оцінки неврологічних хворих; 

 найбільш розповсюджені, науковообгрунтовані методи оцінки 

результатів реабілітаційного втручання; 

 правила складання реабілітаційної програми та засоби реабілітаційного 

втручання;  

Вміти: 

 визначати рівень порушень, активності хворого та можливих обмежень 

його участі в повсякденному житті; 

 будувати процес реабілітації спираючись на принципи SMART;  

 співпрацювати з членами мультидисциплінарної команди; 

 складати реабілітаційну програму;  

 використовувати засоби фізичної терапії спираючись на дані науково-

доказової практики. 

 

Запланованими результатами навчання є оволодіння: 

І. Загальними компетентностями: 



 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. Фаховими компетентностями 

 здатність аналізувати технології фундаментальних наукових принципів 

і знань із фізичної реабілітації. 

 здатність здійснювати аналіз сучасного стану фізичної терапії, 

ерготерапії різних верств населення на національному та 

міжнародному рівнях. 

 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 ефективно реалізовувати програму фізичної реабілітації. 

 здатність шукати шляхи постійного покращення якості реабілітаційних 

послуг. 

 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 

«НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЯ» 

 

Змістовий модуль 1. Загальні питання фізичної терапії 

неврологічних хворих. 

Тема 1. Основи анатомії ЦНС. Визначення поняття «анатомія цнс». 

Будова ЦНС. Основні функції нервової системи. Класифікація нервової 

системи. Класифікація нейронів. Рефлекторна дуга. 

Тема 2. Пошкодження ЦНС. Головні причини неврологічних розладів. 

Клінічні ознаки пошкодження ЦНС: порушення рухів. Моторні розлади. 

Сенсорні розлади. Зорові розлади. Когнітивні розлади. Поведінкові розлади. 

Слухові розлади. Розлади сприйняття. Порушення мови, ковтання. 

Вегетативні розлади. Розлади функції тазових органів. 

Тема 3. Оцінка неврологічних хворих у фізичній терапії. Мета 

оцінки. Суб’єктивна оцінка. Об’єктивна оцінка. Міжнародна класифікація 

функціонування. Оцінка  результатів: розлади, активність, специфічна 

активність, якість життя.  

Тема 4. Побудова процесу фізичної терапії: складання 

індивідуальної програми реабілітації. Використання принципів SMART у 

фізичній терапії. Використання доказової бази в процесі надання 

реабілітаційних послуг. 

 

Змістовий модуль 2. Фізична терапія при травмах і захворюваннях 

нервової системи. 

 

Тема 5. Мозковий інсульт. Загальні уявлення про інсульт. Види та 

клінічні ознаки інсульту. Лікування інсульту.  Фізична терапія в гострому та 

підгострому періодах захворювання. Ерготерапія при інсульті. Критерії 

ефективності фізіотерапевтичного втручання.  

Тема 6. Черепно-мозкова травма. Класифікація ушкоджень мозку. 



Ускладнення та інші порушення при ЧМТ. Лікування ЧМТ. Фізична терапія 

в гострому та віддаленому періоді ЧМТ. Ерготерапія при ЧМТ. Критерії 

ефективності фізіотерапевтичного втручання.  

Тема 7. Хребетно-спинномозкова травма. Тип і характер травми. 

Ступінь та рівень ураження спинного мозку. Періоди травми. Ускладнення та 

наслідки пошкоджень хребта і спинного мозку. Лікування СМТ. Фізична 

терапія в гострому і ранньому періоді СМТ. Фізична терапія в проміжному та 

пізньому періодах СМТ. Захворювання спинного мозку. Прогноз на 

відновлення самообслуговування та активності в повсякденному житті 

хворих з наслідками СМТ та перенесених захворювань СМ.  

Тема 8. Розсіяний склероз. Види розсіяного склероза. Клінічні ознаки 

розсіяного склероза. Лікування РС. Фізична терапія при РС. 

Тема 9. Периферичні невропатії та плексопатії. Основи анатомії 

периферичної нервової системи. Механізми відновлення функцій при 

пошкодженнях периферичних нервів. Фізична терапія при травмах та 

захворюваннях периферичних нервів. 

Тема 10. Вертеброгенні ураження нервової системи. Основні причини 

виникнення вертеброгенної болі. Фізична терапія при вертеброневрологічних 

синдромах. Критерії ефективності реабілітаційного втручання. 

 
  



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. Загальні питання фізичної терапії неврологічних хворих. 

Тема 1. Основи анатомії ЦНС. Будова ЦНС. Визначення 

поняття «анатомія цнс». Основні функції нервової системи. 

Класифікація нервової системи. Класифікація нейронів. 

Рефлекторна дуга.  

17 2 2 13  

Тема 2. Пошкодження ЦНС. Головні причини 

неврологічних розладів. Клінічні ознаки пошкодження 

ЦНС: порушення рухів, розлади. Моторні розлади. 

Сенсорні розлади. Зорові розлади. Когнітивні розлади. 

Поведінкові розлади. Слухові розлади. Розлади сприйняття. 

Порушення мови, ковтання. Вегетативні розлади. Розлади 

функції тазових органів.  

17 2 2 13  

Тема 3. Оцінка неврологічних хворих у фізичній терапії. 

Мета оцінки. Суб’єктивна оцінка. Об’єктивна оцінка. 

Міжнародна класифікація функціонування. Оцінка  

результатів: розлади, активність, специфічна активність, 

якість життя. 

12 2 2 8  

Тема 4. Побудова процесу фізичної терапії: складання 

індивідуальної програми реабілітації. Використання 

принципів SMART у фізичній терапії. Використання 

доказової бази в процесі надання реабілітаційних послуг. 

12 2 2 8  

Разом за змістовим модулем 1 58 8 8 42  

Модуль 2. Фізична терапія при травмах і захворюваннях нервової системи.  

Тема 5. Мозковий інсульт. Загальні уявлення про інсульт. 

Види та клінічні ознаки інсульту. Лікування інсульту.  

Фізична терапія в гострому та підгострому періодах 

захворювання. Ерготерапія при інсульті. Критерії 

ефективності фізіотерапевтичного втручання.  

18 4 4 10  

Тема 6. Черепно-мозкова травма. Класифікація ушкоджень 

мозку. Ускладнення та інші порушення при ЧМТ. 

Лікування ЧМТ. Фізична терапія в гострому та віддаленому 

періоді ЧМТ. Ерготерапія при ЧМТ. Критерії ефективності 

фізіотерапевтичного втручання.  

14 2 2 10  

Тема 7. Хребетно-спинномозкова травма. Тип і характер 

травми. Ступінь та рівень ураження спинного мозку. 

Періоди травми. Ускладнення та наслідки пошкоджень 

хребта і спинного мозку. Лікування СМТ. Фізична терапія в 

гострому і ранньому періоді СМТ. Фізична терапія в 

проміжному та пізньому періодах СМТ. Захворювання 

спинного мозку. Прогноз на відновлення 

самообслуговування та активності в повсякденному житті 

хворих з наслідками СМТ та перенесених захворювань СМ. 

18 4 4 10  

Тема 8. Розсіяний склероз. Види розсіяного склероза. 

Клінічні ознаки розсіяного склероза. Лікування РС. Фізична 

14 2 2 10  



терапія при РС. 

Тема 9. Периферичні невропатії та плексопатії. Основи 

анатомії периферичної нервової системи. Механізми 

відновлення функцій при пошкодженнях периферичних 

нервів. Фізична терапія при травмах та захворюваннях 

периферичних нервів.  

14 2 2 10  

Тема 10. Вертеброгенні ураження нервової системи. 

Основні причини виникнення вертеброгенної болі. Фізична 

терапія при вертеброневрологічних синдромах. Критерії 

ефективності реабілітаційного втручання. 

14 2 2 10  

Разом за змістовим модулем 2      

РАЗОМ: 150 24 24 102  

 
5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Основи анатомії ЦНС. 2 

2 2 Пошкодження ЦНС. 2 

3 3 Оцінка неврологічних хворих у фізичній терапії. 2 

4 4 Побудова процесу фізичної терапії: складання індивідуальної 

програми реабілітації. 

2 

5 5 Мозковий інсульт. Загальні уявлення про інсульт. 4 

6 6 Черепно-мозкова травма. 2 

7 7 Хребетно-спинномозкова травма. Тип і характер травми. Ступінь 

та рівень ураження спинного мозку. Періоди травми. 

4 

8 8 Розсіяний склероз. Види розсіяного склероза. 2 

9 9 Периферичні невропатії та плексопатії. 2 

10 10 Вертеброгенні ураження нервової системи. 2 

  Усього 24 

 
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Визначення поняття «анатомія цнс». Основні функції нервової 

системи. Класифікація нервової системи. 

2 

2 2 Головні причини неврологічних розладів. Клінічні ознаки 

пошкодження ЦНС: порушення рухів, розлади. 

2 

3 3 Мета оцінки. Суб’єктивна оцінка. Об’єктивна оцінка. Міжнародна 

класифікація функціонування. 

2 

4 4 Використання принципів SMART у фізичній терапії. 2 

5 5 Види та клінічні ознаки інсульту. Лікування інсульту.  Фізична 

терапія в гострому та підгострому періодах захворювання. 

4 

6 6 Класифікація ушкоджень мозку. Ускладнення та інші порушення 

при ЧМТ. 

2 

7 7 Ускладнення та наслідки пошкоджень хребта і спинного мозку. 

Лікування СМТ. Фізична терапія в гострому і ранньому періоді 

СМТ. Фізична терапія в проміжному та пізньому періодах СМТ. 

4 

8 8 Клінічні ознаки розсіяного склероза. Лікування РС. Фізична 

терапія при РС. 

2 



9 9 Механізми відновлення функцій при пошкодженнях 

периферичних нервів. Фізична терапія при травмах та 

захворюваннях периферичних нервів. 

2 

10 10 Фізична терапія при вертеброневрологічних синдромах. Критерії 

ефективності реабілітаційного втручання. 

2 

  Усього 24 

 

 
7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 4 

1 1 Основи анатомії ЦНС.  

Завдання: зрозуміти основні функції нервової системи. 

Класифікацію нервової системи. Класифікацію нейронів. Принцип 

дії рефлекторної дуги. 

13 

2 2 Пошкодження ЦНС. 

Завдання: розібратися у пошкодженнях ЦНС та поглибити 

знання з  різноманітних розладів, які спостерігаються при цих 

пошкодженнях (моторні розлади, сенсорні розлади, зорові 

розлади, когнітивні розлади, поведінкові розлади, слухові 

розлади, розлади сприйняття, порушення мови, ковтання, 

вегетативні розлади, розлади функції тазових органів). 

13 

3 3 Оцінка неврологічних хворих у фізичній терапії.  

Завдання: міжнародна класифікація функціонування. 

8 

4 4 Побудова процесу фізичної терапії: складання індивідуальної 

програми реабілітації.  

Завдання: використання доказової бази в процесі надання 

реабілітаційних послуг. 

8 

5 5 Мозковий інсульт. Загальні уявлення про інсульт.  

Завдання: ерготерапія при інсульті. Критерії ефективності 

фізіотерапевтичного втручання. 

10 

6 6 Черепно-мозкова травма. Класифікація ушкоджень мозку. 

Завдання: засвоїти основні поняття теми, вміти відповісти на 

ключові запитання. 

10 

 

 

7 7 Хребетно-спинномозкова травма. Тип і характер травми. Ступінь 

та рівень ураження спинного мозку. Періоди травми. 

Завдання: знати основні захворювання спинного мозку та їх 

клінічні ознаки. 

10 

8 8 Розсіяний склероз  

Завдання: мати уявленн про лікування РС. 

10 

9 9 Периферичні невропатії та плексопатії. 

Завдання: знати мханізми відновлення функцій при 

пошкодженнях периферичних нервів. 

10 

10 10 Вертеброгенні ураження нервової системи. 

Завдання: основні причини виникнення вертеброгенної болі. 

10 

  Усього 102 

 

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 «Нейрореабілітація» 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. 

 

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 ««Нейрореабілітація». 

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

  

Розподіл балів, які отримують студенти семестру: 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних заняттях 

 

 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

екзамен 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 

  

 

 

- практичні заняття 20 20 

- виконання СРС 10 10 



Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. 

Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 

глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 

неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 

завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

переважно ґрунтується на знанні теорії та практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 

навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 

знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з 

виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 

усунення. 



1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і 

поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не 

володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання 

професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

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. 

5 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, охайне 

ведення конспекту; 

4 бали – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у 

викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

3 бали – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 

2 бали – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1 бал – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен 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. 

 

10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Основи анатомії ЦНС. Визначення поняття «анатомія цнс». 

2. 2.Основні функції нервової системи. Класифікація нервової системи.  

3. Основні морфологічні елементи нервової системи.  

4. Класифікація нейронів. Рефлекторна дуга. 

5. Пошкодження ЦНС. Головні причини неврологічних розладів.  

6. Клінічні ознаки пошкодження ЦНС: порушення рухів, розлади.  

7. Моторні розлади.  

8. Сенсорні розлади. Зорові розлади. Слухові розлади. 

9. Когнітивні розлади. Поведінкові розлади.  

10. Розлади сприйняття. Порушення мови, ковтання.  

11. Вегетативні розлади. Розлади функції тазових органів. 

12. Оцінка неврологічних хворих у фізичній терапії. Мета оцінки. 

Суб’єктивна оцінка. Об’єктивна оцінка.  

13. Міжнародна класифікація функціонування. 



14. Оцінка  результатів: розлади, активність, специфічна активність, якість 

життя.  

15. Побудова процесу фізичної терапії: складання індивідуальної програми 

реабілітації.  

16. Використання принципів SMART у фізичній терапії.  

17. Використання доказової бази в процесі надання реабілітаційних послуг. 

18. Мозковий інсульт. Загальні уявлення про інсульт. Види та клінічні ознаки 

інсульту.  

19. Лікування інсульту. Фізична терапія в гострому та підгострому періодах 

захворювання.  

20. Ерготерапія при інсульті. Критерії ефективності фізіотерапевтичного 

втручання.  

21. Черепно-мозкова травма. Класифікація ушкоджень мозку. 

22. Ускладнення та інші порушення при ЧМТ.  

23. Лікування ЧМТ. Фізична терапія в гострому та віддаленому періоді ЧМТ.  

24. Ерготерапія при ЧМТ. Критерії ефективності фізіотерапевтичного 

втручання.  

25. Хребетно-спинномозкова травма. Тип і характер травми. Ступінь та 

рівень ураження спинного мозку.  

26. Періоди травми. Ускладнення та наслідки пошкоджень хребта і спинного 

мозку.  

27. Лікування СМТ. Фізична терапія в гострому і ранньому періоді СМТ.  

28. Фізична терапія в проміжному та пізньому періодах СМТ.  

29. Захворювання спинного мозку.  

30. Прогноз на відновлення самообслуговування та активності в 

повсякденному житті хворих з наслідками СМТ та перенесених 

захворювань СМ.  

31. Розсіяний склероз. Види розсіяного склероза. Клінічні ознаки розсіяного 

склероза.  

32. Лікування РС. Фізична терапія при РС. 



33. Периферичні невропатії та плексопатії.  

34. Основи анатомії периферичної нервової системи.  

35. Механізми відновлення функцій при пошкодженнях периферичних 

нервів.  

36. Фізична терапія при травмах та захворюваннях периферичних нервів. 

37. Вертеброгенні ураження нервової системи. Основні причини виникнення 

вертеброгенної болі.  

38. Фізична терапія при вертеброневрологічних синдромах. Критерії 

ефективності реабілітаційного втручання. 
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