




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 22 Охорона здоров’я, 

 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

 

 

Освітній ступінь: 

магістр 

 

Варіативна 

Змістових модулів – 5 

Семестр –ІІІ 

Аудиторних годин –0 

Лекції – 0 

годин 

Практичні 

заняття – 

48 годин 
Загальна кількість годин–

120 

Тижневих годин: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 9 

Самостійна робота – 72 

годин 

Вид підсумкового 

контролю – диф.залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи іпотерапії» є 

надання теоретичних знань та сформування основних умінь і навичок з 

іпотерапії. 

Завдання навчальної дисципліни: 

– ознайомити студентів з історією розвитку іпотерапії; 

– розкрити вплав іпотерапії на організм людини з урахуванням стану 

здоров’я; 

– ознайомити з показаннями і протипоказаннями до іпотерапії. 

Знати:  

– історію розвитку іпотерапії; 

– центри іпотерапії в Україні. 

– вплив іпотерапії на людину; 

– показання і протипоказання до іпотерапії; 

– техніку безпеки при іпотерапії; 

– методика використання іпотерапії для осіб з відхиленнями у стані 

здоров’я 

– основні засоби та методи управління конем. 

Вміти 

– управляти конем; 

– оцінити потенційні можливості тварини в іпотерапії; 

– налагоджувати комунікаційні відносини між твариною та пацієнтом; 

– підбирати вправи іпотерапії відповідно до індивідуальних 

особливостей пацієнта; 

– передбачати перебіг подій в процесі іпотерапії. 

У результаті засвоєння навчальної дисципліни студенти мають 

оволодіти такими компетенціями:  



 здатність дотримуватись етичних та юридичних норм, які 

стосуються галузей охорони здоров’я, фізичної культури, освіти та 

соціального захисту; 

 здатність визнавати принципи наставництва, співпрацювати в 

команді з іншими фахівцями та робити свій внесок у командну роботу;  

 здатність застосовувати методи ефективного спілкування тварини та 

пацієнтами;  

 здатність навчатися, здійснювати особистий професійний розвиток 

та впроваджувати знання у практичну діяльність;  

 здатність відповідати за результати професійної діяльності;  

 здатність провадити безпечну практичну діяльність для пацієнтами 

та практикуючого фахівця;  

 здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію; 

 здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів 

функціональним можливостям та потребам пацієнтами;  

 здатність допомогти пацієнтами зрозуміти власні потреби, 

обговорювати та формулювати цілі, пояснювати програму фізичної 

реабілітації. 

 

 

  



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Вступ в дисципліну «Основи іпотерапії». 

 

Тема 1. Вступ в дисципліну «Основи іпотерапії»  

Іпотерапія. Історія розвитку в Україні та за кордоном. Організаційні 

принципи. Склад іпотерапевтичних підрозділів. Посадові обов'язки та 

правила роботи з людьми з особливими потребами. 

 

Тема 2. Уявлення про поняття «лікувальна верхова їзда»  

Напрямок іпотерапії. Використання коня, як живого снаряду в 

реабілітаційному процесі. Адаптація і впровадження людини з особливими 

потребами в програму з лікувальної верхової їзди. 

 

Тема 3. Розвиток іпотерапевтичних центрів в Україні  

Відкриття іпотерапевтичних центрів в нашій країні. Іпотерапевтичні 

центри України, їх розташування, особливості роботи. Забезпечення 

діяльності іпотерапевтичних центрів. 

 

Змістовий модуль 2. Іпотерапія, як засіб фізичної реабілітації 

 

Тема 4. Патофізіологічні обґрунтування іпотерапії 

Механізм дії іпотерапії на організм людини. Лікувально-

профілактичний характер впливу лікувальної верхової їзди на людини. 

Підпорядкування законам адаптації до фізичних навантажень і формування 

рухових навичок. Біомеханіка рухів коня.. Кінематика і кінетика. Загальний 

центр ваги тіла, переміщення центру ваги. Площинні рухів. Сили, що діють 

на тіло людини. Закони Ньютона в біодинаміці. Сучасна теорія 

тенсегрірованності, що застосовується в біодинаміці. Біомеханіка рухів коня. 



Формування і передача імпульсів в трьох площинах. Значення 

збалансованості тривимірних імпульсів.  

 

Тема 5. Відмінність лікувальної верхової їзди від решти 

лікувальної фізичної культури  

Показання і протипоказання до занять іпотерапією. Комплексний вплив 

лікувальної верхової їзди на організм людини. Психогенний і біомеханічний 

вплив іпотерапії на організм людини 

Фізичні та нефізичні порушення. Визначення фізичних і нефізичних 

порушень. Причини і наслідки труднощів в навчанні. Методи роботи. 

 

Змістовий модуль 3. Основні завдання лікувальної верхової їзди 

 

Тема 6. Основні завдання лікувальної верхової їзди.  

Поняття реабілітаційного процесу. Визначення цілей і завдань 

необхідних для роботи з людьми з особливими потребами за програмою 

лікувальної верхової їзди. Поняття корекційних завдань, їх спрямованість і 

результат. 

 

Тема 7. Етапи проведення занять з лікувальної верхової їзди  

Курс іпотерапевтичних занять з пацієнтом: адаптація; знайомство 

пацієнта з інструктором, з конем; відпрацювання посадки на коня і 

спішування. Визначення основних корекційних завдань; 

Створення загального функціонального базису. Формування рівноваги і 

посадки; спеціальні реабілітаційні заходи на відновлення і формування 

відсутніх рухових навичок; закріплення результатів і визначення нових 

завдань. 

 

 

 



Модуль 4. Особливості занять з іпотерапії за нозологічними 

групами 

 

Тема 8. Особливості іпотерапії при захворюваннях ЦП 

Спастична геміплегія. Засоби іпотерапії направлені на: зниження 

підвищеного тонусу; зменшення ступеню парезу і підвищення м'язової сили; 

відновлення і формування рухових навичок.  

Спастична диплегія, подвійна геміплегія. Засоби іпотерапії 

направлені на: зниження підвищеного тонусу; зменшення ступеню парезу і 

підвищення м'язової сили; відновлення і формування рухових навичок.  

Атонічно-астатична форма. Засоби іпотерапії направлені на: 

збільшення сили м'язів; вправи, спрямовані на активізацію суглобово-

м'язового відчуття, порушення яких лежить в основі майже всіх дефекто-

кординаційних рухів.  

Гіперкінетична форма. Засоби іпотерапії направлені на: зменшення 

амплітуди і частоти проявів гіперкінезу; на довільне пригнічення або 

управління гіперкінезами. 

 

Тема 9. Особливості методики планування і проведення занять з 

іпотерапії з хворими, що мають порушення в інтелектуальному 

розвитку, глухими та слабочуючими пацієнтами  

 

Методика планування і проведення занять з іпотерапії з хворими, що 

мають порушення в інтелектуальному розвитку. Методика планування і 

проведення занять з іпотерапії з хворими, що мають порушення слуху. 

Методика планування і проведення занять з іпотерапії з глухими. Правила 

написання конспекту занять з іпотерапії з пацієнтами цієї нозології. 

Підбір корекційних вправ і вихідних положень. 

 



Тема 10. Особливості методики проведення і планування занять на 

заняттях лікувальної верхової їзди при ампутаціях 

Характеристика людей з ампутацією: верхніх кінцівок, нижніх кінцівок. 

Особливості планування занять з пацієнтами з ампутаціями верхніх кінцівок. 

Особливості планування занять з пацієнтами з ампутаціями нижніх кінцівок. 

Особливості запису вихідних положень. Методичні вказівки при написані 

конспектів занять. 

 

Тема 11. Ігри, які використовуються під час занять з лікувальної 

верхової їзди  

Підбір ігор на заняття з урахуванням поставлених завдань відповідно до 

можливостей вершника. Розробка і реалізація планів з проведення занять з 

лікувальної верхової їзди. Визначення цілей, методу їх досягнень і видів 

діяльності, які використовуються на заняттях. Складання планів з 

урахуванням довгострокових цілей. Порядок проведення занять час занять з 

урахуванням фізичних можливостей пацієнта. Складання індивідуальних 

комплексів з урахуванням нозологічних груп. 

 

Модуль 5. Професійно практична підготовка 

 

Тема 12. Тестування коней 

Тестування коней на наявність і збалансованість тривимірного 

імпульсу. Навчання тестуванню коней. Огляд коней: визначення стану копит 

і пов’язаних з цим проблем у русі коня. 

 

Тема 13. Техніка безпеки і принципи страховки під час занять 

іпотерапією 

Методи екстреного спішування. Іпотерапевтична команда: інструктор, 

коновод, особи що страхують. Їх обов’язки, відповідальність, взаємодія. 

Критичні ситуації. Дія в надзвичайних ситуаціях.  



Тема 14. Навички верхової їзди 

Відпрацювання техніки посадки і спішування. Робота на корді (крокова). 

Підбір корекційних вправ. Посадка за допомогою асистента, за допомогою 

помосту, самостійно. Спішування. Класична робота на корді. Способи 

страховки. Варіанти використання різних висхідних положень. Підбір 

корекційних вправ з урахуванням нозологічних груп. Дозування. 

  

 

  



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л пр ср 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Вступ в дисципліну «Основи іпотерапії». 

Тема 1. Вступ в дисципліну «Основи іпотерапії» 4 - 1 3 

Тема 2. Уявлення про поняття «лікувальна верхова 

їзда» 
4 - 1 3 

Тема 3. Розвиток іпотерапевтичних центрів в 

Україні 
3 - 1 2 

Разом за змістовим модулем 1 11 - 3 8 

Змістовий модуль 2. Іпотерапія, як засіб фізичної реабілітації 

Тема 4. Патофізіологічні обґрунтування іпотерапії 10 - 2 8 

Тема 5. Відмінність лікувальної верхової їзди від 

решти лікувальної фізичної культури 
10 - 2 8 

Разом зі змістовим модулем 2 20  4 16 

Змістовий модуль 3. Основні завдання лікувальної верхової їзди 

Тема 6. Основні завдання лікувальної верхової їзди  10  5 5 

Тема 7. Етапи проведення занять з лікувальної 

верхової їзди 
10  5 5 

Разом за змістовим модулем 3 20 - 10 10 

Модуль 4. Особливості занять з іпотерапії за нозологічними групами 

Тема 8. Особливості іпотерапії при захворюваннях 

ЦП 
18 - 8 10 

Тема 9. Особливості методики планування і 

проведення занять з іпотерапії з хворими, що мають 

порушення в інтелектуальному розвитку, глухими 

та слабочуючими пацієнтами 

12 - 5 7 

Тема 10. Особливості методики проведення і 

планування занять на заняттях лікувальної верхової 

їзди при ампутаціях 

4 - 1 3 

Тема 11. Ігри, які використовуються під час занять 

з лікувальної верхової їзди 
5  2 3 

Разом зі змістовним модулем 4 39 - 16 23 

Змістовий модуль 5. Професійно практична підготовка 

Тема 12. Тестування коней 10  5 5 

Тема 13. Техніка безпеки і принципи страховки під 

час занять іпотерапією 

10  5 5 

Тема 14. Навички верхової їзди 10  5 5 

Разом за змістовим модулем 5 30 - 15 15 

Разом 120 - 48 72 



5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

1 2 3 4 

1 1 Вступ в дисципліну «Основи іпотерапії» 

Завдання:  

1. Проаналізувати розвиток іпотерапії в України і 

закордоном. 

2. Описати правила роботи з людьми які мають 

особливі потреби. 

1 

2 2 Уявлення про поняття «лікувальна верхова їзда». 

Завдання:  

1. Розкрити поняття «лікувальна верхова їзда». 

2. Проаналізувати особливості адаптації людини з 

особливими потребами до лікувальної верхової їзди. 

3. Скласти алгоритм використання коня як живого 

снаряду. 

1 

3 3 Розвиток іпотерапевтичних центрів в Україні 

Завдання:  

1. Проаналізувати склад іпотерапевтичного центру.  

2. Проаналізувати один з іпотерапевтичних центрів в 

Україні. 

3. Скласти план роботи іпотерапевтичного центру. 

1 

4 4 Патофізіологічне обґрунтування іпотерапії 

Завдання:  

1. Проаналізувати обґрунтування іпотерапії. 

2. Описати вплив лікувальної верхової їзди на 

організм люди. 

3. Охарактеризувати особливості формування 

рухових навичок. 

2 

5 5 Відмінність лікувальної верхової їзди від решти 

лікувальної фізичної культури 

Завдання:  

1. Розкрити комплексний вплив лікувальної верхової 

їзди на організм людини. 

2. Проаналізувати психогенний вплив іпотерапії на 

людину. 

2 

6 6 Основні завдання лікувальної верхової їзди 

Завдання:  

1. Позначити завдання роботи за програмою 

лікувальної верхової їзди. 

5 

 



3. Розкрити поняття «корекційні завдання». 

7 7 Етапи проведення занять з лікувальної верхової 

їзди 

Завдання:  

1. Проаналізувати етапи занять з лікувальної 

верхової їзди осіб з особливими потребами. 

2. Описати курс іпотерапевтичних занять з 

пацієнтами. 

5 

8 8 Особливості іпотерапії при захворюваннях ЦП 

Завдання:  

1. Розкрити особливості іпотерапії при 

захворюваннях на ЦП. 

2. Проаналізувати підбір корекційних вправ при 

захворюванні ЦП. 

3. Описати вихідні положення при заняттях з 

іпотерапії з пацієнтами хворими на ЦП. 

8 

9 9 Особливості методики планування і проведення 

занять з іпотерапії з хворими, що мають 

порушення в інтелектуальному розвитку, 

глухими та слабочуючими пацієнтами 

Завдання:  

1. Проаналізувати особливі методики іпотерапії, що 

мають порушення в інтелектуальному розвитку. 

2. Проаналізувати особливі методики іпотерапії, що 

мають порушення слуху. 

5 

10 10 Особливості методики проведення і планування 

занять на заняттях лікувальної верхової їзди при 

ампутаціях 

Завдання:  

1. Проаналізувати особливості методику займання 

лікувальної верхової їзди при ампутації. 

2. Скласти план занять лікувальної верхової їзди для 

людей осіб після ампутації. 

1 

11 11 Ігри, які використовуються під час занять з 

лікувальної верхової їзди 

Завдання:  

1. Проаналізувати ігри які використовуються на 

заняттях з лікувальної верхової їзди. 

2. Розкрити зміст ігор в залежності від рівня 

можливостей вершника. 

2 

12 12 Тестування коней 

Завдання:  

1. Охарактеризувати тестування коней на 

збалансованість тривимірного імпульсу. 

5 

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%9E%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjy-r-h0ePeAhWBposKHWUYBtMQkeECCCkoAA


2. Навчитися тестуванню коней. 

13 13 Техніка безпеки і принципи страховки під час 

занять іпотерапією 

Завдання:  

1. Розкрити техніку безпеки під час занять 

іпотерапією. 

2. Проаналізувати принципи страхування під час 

занять іпотерпією. 

3. Навчитися методам екстреного спішування  

5 

14 14 Навички верхової їзди 

Завдання:  

1. Проаналізувати техніку посадки за допомогою 

асистента 

2. Проаналізувати техніку посадки за допомогою 

помосту  

3. Проаналізувати техніку самостійної посадки. 

4. Дати характеристику корекційних вправ з 

урахуванням нозологічних груп 

5 

РАЗОМ: 48 

  



6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

1 2 3 4 

1 1 Вступ в дисципліну «Основи іпотерапії» 

Завдання:  

1. Розкрити напрямки іпотерапії в реабілітації хворих 

різних нозологій. 

2. Описати історію розвитку іпотерапії в Україні 

3 

2 2 Уявлення про поняття «лікувальна верхова їзда» 

Завдання:  

1. Написати програми з лікувальної верхової їзди для 

людини з особливими потребами(конкретна 

нозологія) 

3 

3 3 Розвиток іпотерапевтичних центрів в Україні 

Завдання:  

1. Знайти в мережі Інтернет та описати один з 

іпотерапевтичних центрів України. 

3 

4 4 Патофізіологічне обґрунтування іпотерапії. 

Завдання:  

1. Дати характеристику патофізіологічному 

обґрунтуванню іпотерапії 

8 

5 5 Відмінність лікувальної верхової їзди від решти 

лікувальної фізичної культури. 

Завдання:  

1. Скласти комплекс вправ для лікувальної верхової 

їзди для людини з конкретною нозологією. 

8 

6 6 Відмінність лікувальної верхової їзди від решти 

лікувальної фізичної культури. 

Завдання:  

1. Розкрити комплексний вплив лікувальної верхової 

їзди на організм людини 

2. Проаналізувати психогенний впливу іпотерапії на 

людину. 

5 

7 7 Основні завдання лікувальної верхової їзди 

Завдання:  

1. Позначити завдання роботи за програмою 

лікувальної верхової їзди 

2. Розкрити поняття «корекційні завдання». 

5 

8 8 Особливості іпотерапії при захворюваннях ЦП. 

Завдання:  

10 



1. Написати корекційні вправи для хворих на ЦП 

9 9 Особливості методики планування і проведення 

занять з іпотерапії з хворими, що мають 

порушення в інтелектуальному розвитку, 

глухими та слабочуючими пацієнтами. 

Завдання:  

1. Написати корекційні вправи для осіб що мають 

порушення в інтелектуальному розвитку. 

7 

10 10 Особливості методики проведення і планування 

занять на заняттях лікувальної верхової їзди при 

ампутаціях. 

Завдання:  

1. Написати корекційні вправи для осіб що мають 

ампутацію 

3 

11 11 Ігри, які використовуються під час занять з 

лікувальної верхової їзди. 

Завдання:  

1.Скласти три гри, які можуть використовуватися на 

заняттях з верхової їзди. 

3 

12 12 Тестування коней. 

Завдання:  

1. Описати схему тестування коней. 

5 

13 13 Техніка безпеки і принципи страховки під час 

занять іпотерапією. 

Завдання:  

1. Описати алгоритм екстреного спішування 

5 

14 14 Навички верхової їзди 

Завдання:  

1. Описати засоби страхування при заняттях з 

іпотерапії. 

5 

РАЗОМ: 72 

 

  



7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, 

всебічності та професійної спрямованості контролю. Навчальні досягнення 

студентів з дисципліни «Основи іпотерапії» 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. 

 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. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля. 

  



 

8. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Лекції (за бажанням) (11 б) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Практичні заняття (26 б) 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 

Самостійна робота (13 б) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

Поточний модульний 

контроль (30 б) 
15 15 

Підсумковий контроль 

(залік) 
20 

 

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. Перелік питань, що охоплюють зміст програми 

дисципліни, критерії оцінювання залікових завдань доводяться до студентів 

на початку семестру.  

  



9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

1. Іпотерапія. Загальне поняття. Види іпотерапії. 

2. Іпотерапія як метод лікувальної фізкультури. 

3.  Фізіотерапевтичне вплив ЛВЇ на організм людини. 

4. Іпотерапія. Історія розвитку. 

5.  Показання до занять з іпотерапії. 

6.  Протипоказання до занять іпотерапії. 

7.  Психогенний фактор його вплив на організм при заняттях 

лікувальної верхової їзди. 

8.  Біомеханічний фактор його вплив на організм при заняттях 

лікувальної верхової їзди. 

9.  ЦП. Форми класифікації за Семеновою. 

10.  Етапи проведення іпотерапевтичних занять.  

11.  Іпотерапія при окремих формах ЦП. Спастична геміплегія. 

12.  Іпотерапія при окремих формах ЦП (атонічно-астатична форма). 

13 Іпотерапія при окремих формах ЦП (гіперкінетична форма). 

14. Спастична диплегія, подвійна геміплегія. 

15. Спастична геміплегія. 

16. Адаптаційний етап. 

17. Етап створення загального функціонального базису (формування 

рівноваги і посадки). 

18. Етап реабілітаційного курсу. 

19. Заключний етап реабілітаційного курсу. 

20. Методика комплексного використання іпотерапії. Підготовчий 

період. 

21. Сколіоз. Показання, протипоказання до занять лікувальної 

верхової їзди. 

22. Ампутація. Методика роботи на заняттях лікувальної  

верхової їзди. 

23. Правила з техніки безпеки під час занять з іпотерапії. 



24. Вимоги до іпотерапевтичного коня. 

25. Спорядження, яке використовується на заняттях з іпотерапії. 

Екіпірування вершника, коня. 

26. Підготовка коня до занять. 

27. Правила чистки, сідлання коня. 

28. Прийоми посадки і спішування пацієнта з коня. 

29. План проведення іпотерапевтичного занять на один день ( ЦП. 

геміплегія). 

30. План проведення занять при сколіозі I-II ст. 

32.  План проведення занять на період десять місяців (атонічно-

астатична форма). 

33. Види вихідних положень використовуваних під час занять 

лікувальною верховою їздою. 

34. Обов'язки інструктора з іпотерапії. 

35. Цілі і завдання , які переслідує лікувальної верхової їзди. 

38. Розвиваюча лікувальна верхова їзда і психологія. 

40. Самостійне управління пацієнта конем. 

41. Методи роботи з конем і створення безпечного середовища 

навколо пацієнта. 

42. Основні способи страховки пацієнта. 

43. Список основного спорядження, що використовується на заняттях 

з лікувальної верхової їзди. 

45. Їзда "у двох", використання і показання. 

46. Індивідуальні заняття з лікувальної верхової їзди. 

47. Групові заняття з лікувальної верхової їзди. 

49. Комплексне використання іпотерапії з іншими методами 

реабілітації. 

50. Дозоване використання іпотерапії в лікувальному процесі. 

51. Терапевтичне команда. Підбір фахівців. Методи роботи. 

  



10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна література: 

1. Вергун А.Р., Шелухова І.В Іпотерапія: лікувально-реабілітаційні аспекти : 

метод. рек. Тернопіль, 2005  

2. Гопка Б.М. Нетрадиційне конярство. : навч. посібник. Київ, 2008  

3. Денисенков А.И. Иппотерапия как одно из средств реабилитации с 

детскими церебральными параличами. Москва, 2002. 

4. Колине Э. О верховой езде и ее действии на организм человека. Москва, 

2000.  

5. Миклем У. Верховая езда:полное руководство. Москва, 2005 

6. Попова Е.В. Иппотерапия. : уч.-метод. пособие Санкт-Петербург, 2011 

7. Пополитов Р.А. Иппотерапия как метод реабилитации при детских 

церебральних параличах. Симферополь: Ариал, 2013 

 

Додаткова література: 

 

1. Агафонычев В.И. Анималотерапия. Усы, лапы, хвост – наше лекарство. 

Санкт-Петербург, 2006  

2. Батышева Т.Т. Иппотерапия при детском церебральном параличе. Москва, 

2012  

3. Вопросы и ответы: пособие по терапевтической верховой езде. / Под общ. 

ред. С. Вудз, Ф. Джоскик. Москва, 2002  

4. Воронін Д.М. Іпотерапія в системі реабілітації дітей з подвійною 

геміплегією. Львів, 2009  

5. Дитце фон С. Равновесие в движении. Посадка всадника. Москва, 2011  

6. Попова Е.В., Сладкова Н.А., Савин И.В., Цымбал А.В. Иппотерапия – путь 

к здоровью. : учебно-методическое пособие Санкт-Петербург, 2013  

7. Штраус И. Иппотерапия. Нейрофизиологическое лечение с применением 

верховой езды. / пер. с нем. Москва, 2000 

 


