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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Фізична терапія та ерготерапія в інклюзивних 

закладах 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: «Фізична терапія, ерготерапія» 

Рік навчання 3, семестр 5 

Кількість кредитів: 6,  

Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

hhttp://zl.kdu.edu.ua/uk/content/navchalno-

metodychnyy-kompleks-dyscyplin-specialnosti-227-

fizychna-terapiya-ergoterapiya 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Івакіна Юлія Станіславівна 

Профайл викладача http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/ivakina-yuliya-

stanislavivna 

Контактна інформація Ел. адреса:  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна спрямована на формування 

визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових 

компетентностей, набуття практичних вмінь, навичок використовувати  

різноманітні засоби фізичної терапії та ерготерапії, природні та преформовані 

лікувальні чинники у реабілітації інвалідів; ознайомлення студентів із 

найсучаснішими методами фізичної реабілітації, що застосовуються у 

відновлювальній терапії неповносправних осіб різних категорій, навчити володіти 

техніками проведення цих заходів для  поліпшення  їх  фізичного, 

функціонального, психоемоційного стану та якості життя у інклюзивних закладах. 

Обсяг дисципліни – 6 кредитів ЄКТС. З метою формування професійних 

компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що 

забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, 

наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження 

інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, 

опрацювання дискусійних питань, кейс-метод тощо). 

http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/ivakina-yuliya-stanislavivna
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/ivakina-yuliya-stanislavivna
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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Маршрут практичного заняття: на кожному занятті проводиться поточний 

контроль знань і практичних навичок (вміння продемонструвати техніку 

проведення новітньої методики реабілітації, техніку проведення лікувального 

масажу, лікувальної фізичної культури, застосування ортопедичних, 

реабілітаційних та допоміжних засобів відповідно до теми заняття тощо); 

пояснення матеріалу викладачем; самостійна робота студентів в парах. Згідно 

вимог охорони праці, до заняття допускаються лише студенти в медичних 

халатах. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Фахові: 

        ФК 06. Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній 

терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та 

тестування, документувати їх результати. 

       ФК 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 

обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної 

терапії та ерготерапії.  

      ФК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або 

ерготерапії.  

      ФК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або 

ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

      ФК 10. Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль 

стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати 

отримані результати.  

     ФК 11. Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних 

умов.  

 

Програмні результати навчання: 

      ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, 

трактувати отриману інформацію.  

     ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП).  

    ПР 08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами 

професійної етики.  

        ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та 

ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та за потреби, 

модифіковувати поточну діяльність.  

        ПР 20. Здатність планувати, організовувати та проводити корекційно-

виховні та корекційно-розвиткові заходи з різними категоріями дітей в 

інклюзивних закладах. 
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Зміст дисципліни за темами. 

 

       Тема 1. Вступ до фізичної реабілітації неповносправних осіб. Принципи 

підбору допоміжних засобів пересування для інвалідів. 

        Тема 2. Корекційно-розвиткові заходи з різними категоріями дітей в 

інклюзивних закладах. 

Тема 3. Фізична терапія неповносправних осіб із травмами хребта. Методи 

та принципи фізичної реабілітації неповносправних осіб із травматичною 

хворобою хребта та спинного мозку. 

Тема 4. Методи рухової реабілітації спинальників.  

Тема 5. Загальні принципи психоневрологічного обстеження, 

диференціальної діагностики, консультування. 

Тема 6. Когнітивні розлади, фактори ризику, класифікація, принципи 

лікування. 

Тема 7. Особливість впливу засобів медичної, психологічної та соціальної 

реабілітації при когнітивних розладах. 

Тема 8. Когнітивний дефіцит в практиці дитячої неврології. 

Тема 9. Фізична реабілітація при когнітивних розладах дитячого віку. 

 

Структура курсу 

 

К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
а

м
.р . 

Змістовий модуль 1.  

2 

4 

10 Тема 1. Вступ до фізичної 

реабілітації неповносправних 

осіб. Принципи підбору 

допоміжних засобів 

пересування для інвалідів. 

ПР 06. Застосовувати 

методи й інструменти 

визначення та 

вимірювання 

структурних змін та 

порушених функцій 

організму, активності та 

участі, трактувати 

отриману інформацію.  

     ПР 07. Трактувати 

інформацію про наявні 

у пацієнта/клієнта 

порушення за 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

Індивідуальні 

завдання 
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обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ ДП).  

    ПР 08. Діяти згідно 

з нормативно-

правовими вимогами 

та нормами 

професійної етики.  

 

4 8 20         Тема 2. Корекційно-

розвиткові заходи з різними 

категоріями дітей в 

інклюзивних закладах. 

ПР 17. Оцінювати 

результати виконання 

програм фізичної 

терапії та ерготерапії, 

використовуючи 

відповідний 

інструментарій, та за 

потреби, 

модифіковувати 

поточну діяльність.  

        ПР 20. Здатність 

планувати, 

організовувати та 

проводити 

корекційно-виховні та 

корекційно-розвиткові 

заходи з різними 

категоріями дітей в 

інклюзивних закладах. 

 

Індивідуальні 

завдання 

2 4 10 Тема 3. Фізична терапія 

неповносправних осіб із 

травмами хребта. Методи та 

принципи фізичної реабілітації 

неповносправних осіб із 

травматичною хворобою 

хребта та спинного мозку. 

ПР 06. Застосовувати 

методи й інструменти 

визначення та 

вимірювання 

структурних змін та 

порушених функцій 

організму, активності та 

участі, трактувати 

отриману інформацію.  

     ПР 07. Трактувати 

інформацію про наявні 

у пацієнта/клієнта 

порушення за 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

Індивідуальні 

завдання 
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життєдіяльності та 

здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ ДП).  

    ПР 08. Діяти згідно 

з нормативно-

правовими вимогами 

та нормами 

професійної етики.  

 

2 4 20 Тема 4. Методи рухової 

реабілітації спинальників.  

ПР 06. Застосовувати 

методи й інструменти 

визначення та 

вимірювання 

структурних змін та 

порушених функцій 

організму, активності та 

участі, трактувати 

отриману інформацію.  

     ПР 07. Трактувати 

інформацію про наявні 

у пацієнта/клієнта 

порушення за 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ ДП).  

    ПР 08. Діяти згідно 

з нормативно-

правовими вимогами 

та нормами 

професійної етики.  

 

Індивідуальні 

завдання 

2 4 20 Тема 5. Загальні принципи 

психоневрологічного 

обстеження, диференціальної 

діагностики, консультування. 

ПР 06. Застосовувати 

методи й інструменти 

визначення та 

вимірювання 

структурних змін та 

порушених функцій 

організму, активності та 

участі, трактувати 

отриману інформацію.  

     ПР 07. Трактувати 

інформацію про наявні 

у пацієнта/клієнта 

Індивідуальні 

завдання 
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порушення за 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ ДП).  

    ПР 08. Діяти згідно 

з нормативно-

правовими вимогами 

та нормами 

професійної етики.  

 

2 4 10 Тема 6. Когнітивні розлади, 

фактори ризику, класифікація, 

принципи лікування. 

ПР 06. Застосовувати 

методи й інструменти 

визначення та 

вимірювання 

структурних змін та 

порушених функцій 

організму, активності та 

участі, трактувати 

отриману інформацію.  

     ПР 07. Трактувати 

інформацію про наявні 

у пацієнта/клієнта 

порушення за 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ ДП).  

    ПР 08. Діяти згідно 

з нормативно-

правовими вимогами 

та нормами 

професійної етики.  

 

Індивідуальні 

завдання 

2 4 10 Тема 7. Особливість впливу ПР 06. Застосовувати Індивідуальні 
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засобів медичної, 

психологічної та соціальної 

реабілітації при когнітивних 

розладах. 

методи й інструменти 

визначення та 

вимірювання 

структурних змін та 

порушених функцій 

організму, активності та 

участі, трактувати 

отриману інформацію.  

     ПР 07. Трактувати 

інформацію про наявні 

у пацієнта/клієнта 

порушення за 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ ДП).  

    ПР 08. Діяти згідно 

з нормативно-

правовими вимогами 

та нормами 

професійної етики.  

 

завдання 

2 4 10 Тема 8. Когнітивний дефіцит 

в практиці дитячої неврології. 

ПР 06. Застосовувати 

методи й інструменти 

визначення та 

вимірювання 

структурних змін та 

порушених функцій 

організму, активності та 

участі, трактувати 

отриману інформацію.  

     ПР 07. Трактувати 

інформацію про наявні 

у пацієнта/клієнта 

порушення за 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

Індивідуальні 

завдання 
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обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ ДП).  

    ПР 08. Діяти згідно 

з нормативно-

правовими вимогами 

та нормами 

професійної етики.  

 

2 4 10 Тема 9. Фізична реабілітація 

при когнітивних розладах 

дитячого віку. 

ПР 06. Застосовувати 

методи й інструменти 

визначення та 

вимірювання 

структурних змін та 

порушених функцій 

організму, активності та 

участі, трактувати 

отриману інформацію.  

     ПР 07. Трактувати 

інформацію про наявні 

у пацієнта/клієнта 

порушення за 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ ДП).  

    ПР 08. Діяти згідно 

з нормативно-

правовими вимогами 

та нормами 

професійної етики.  

 

Індивідуальні 

завдання 

20 40 120    

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання  

 
№ 

з/п 
Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 
Завдання до практичних 

та лабораторних занять 

http://193.189.127.179:5010/ 

Вчасність виконання завдань 

http://193.189.127.179:5010/
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2 

Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

http://193.189.127.179:5010/ Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці теми 
Правильність, вчасність 

виконання завдань 

 

         Критерії оцінювання: Семестровий (підсумковий) контроль у 5 

семестрі проводиться у формі екзамену, що проводиться як окремий контрольний 

захід. Форма проведення - дистанційна. 

Підсумкова оцінка визначається як сума балів, отриманих у результаті 

поточного оцінювання результатів навчання по завершенню вивчення усіх тем під 

час складання екзамену.  

Загальна оцінка складається: 

- 80 балів - поточне оцінювання (результати виконання всіх обов’язкових 

видів робіт); 

- 20 балів - результати підсумкового контролю.  

Максимальна кількість - 100 балів. 

Здобувачу, який не набрав прохідного мінімуму, надається можливість здачі 

матеріалу для отримання необхідної кількості балів з поточного контролю шляхом 

виконання запланованих у силабусі завдань, які не були ним попередньо виконані або 

були виконані незадовільно. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування 

ОК Фізична терапія при когнітивних  

і особистісних розладах 

 

№ 
Види навчальної діяльності 

(робіт) 
модуль 1 

Сума 

балів 

1. Аудиторна робота (заняття у 

дистанційному режимі) 

  

- практичні роботи  30 30 

- усне опитування 20 20 

2. Самостійна робота  10 10 

3. Контрольна робота 

(тестування) 

20 20 

4. Екзамен 20 20 

4. Разом балів 100 100 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В добре  

http://193.189.127.179:5010/
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74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Умови допуску до підсумкового контролю:  

       – відвідування (або відпрацювання) усіх занять;   

       – наявність конспекту лекції чи самопідготовки;  

       – активна участь у практичних заняттях (відповіді на запитання, доповнення);  

       – вчасне виконання індивідуальних завдань з самостійної роботи;   

       – складання підсумкових завдань за змістовним модулем.  

       2. Умови щодо дедлайнів та перескладання:   

       – звіти, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за 

вид діяльності балів);  

      – перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (напр.: 

участь у змаганнях, конференціях тощо) і оцінюється без зниження оцінки. 

         3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Антипкин Ю.Г. Масаж и фізкультура для детей с различными заболеваниями и 

нарушениями развития. К.: Здоров’я, 1993. 32 с.  

2. Дитячі хвороби: Підручник/ за ред. С.К. Ткаченко. К.: Вища шк., 1991. 442 с.  

3.  Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями 

нервової системи: навч. посібник. К.: Олімпійська література, 2006.  196 с.  

4. Медицинская реабилитация: руководство для врачей / под ред. В.А. 

Епифанова.  М.: МЕДпресс-Информ, 2005. 328 с. 

5. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів. К. : Олімпійська 

література, 2010. 438 с. 

6. Физическая реабилитация: учебник / под общ. ред. проф. С. Н. Попова.  Изд. 3-

е.  Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  608 с. 

7. Філак Ф. Г., Александрович Т. А., Головацький Т. А. Фізична реабілітація у 

неврології: збірник тестів для магістрів. Ужгород, 2011. 79 с. (Електронна 

версія на кафедрі фізичної реабілітації ФЗФВ УжНУ). 

8. Чуприков А.П., Хворова Г.М. Розлади спектра аутизму: медична та психолого-

педагогічна допомога.  Львів: Мс, 2012.  184 с. 

9.  Шевчов А.Г. Сім’я і дитини в умовах інклюзивної освіти. Методичні поради. 

Навчально-методичний посібник. К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. 112с. 

Допоміжна  

       10. Кочесов В. А. Основы интенсивной реабилитации. Травма позвоночника и 

спинного мозга. Э ЛБИ-СПб., 2005.128 с. 

       11. Рассел С. М. Диагностика повреждения периферических нервов; пер. с 

англ. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 251 с. : ил.  

       12. Шкали в нейрореабілітації / Укр. Асоц. боротьби з інсультом; уклад.:   М. 

В. Гуляєва, Н. І. Піонтківська, М. І. Піонтківський; наук. ред.: В. А. Голик, Д. В. 

Гуляєв, М. Я. Романишин. Київ : Д. В. Гуляєв [вид.], 2014. 67 с.  

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

 

        Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. Для інтеграції студентів із 
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обмеженими можливостями в освітній процес Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського створена система дистанційного 

навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних 

технологій. Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна 

знайти за посиланням:  http://krnu.org/enrol/index.php?id=599; 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=213. 

 

 
 

            

http://krnu.org/enrol/index.php?id=599
http://krnu.org/enrol/index.php?id=213

