
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЯ» 

для студентів V-го курсу 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

1 

Загальні питання реабілітації при захворюваннях нервової системи. Принципи 

оцінювання та вимірювання стану неврологічних хворих та результатів 

реабілітаційного втручання. 

1 

2 Реабілітація після гострого судинного ураження головного мозку. 1 

3 Реабілітація після травматичного ураження головного мозку. 1 

4 
Реабілітація при демієлінізуючих ураженнях центральної нервової системи 

(Розсіяний склероз). Дитячий церебральних параліч (ДЦП). 
1 

5 
Реабілітація після ураження спинного мозку травматичного та судинного генезу. 

Реабілітація під час ураження екстрапірамідної системи. 
1 

6 
Реабілітація під час периферичного ураження нервової системи; неврити, 

поліневропатії. 
1 

7 
Центральний та периферичний парез. Реабілітація при порушенні статики, 

координації та ходи. 
1 

8 
Реабілітація при больовому синдромі. Реабілітація при порушенні мови. 

Реабілітація при порушенні ковтання. 
1 

9 
Реабілітація при порушенні вищих психічних функції. Порушення когнітивних 

функцій. 
1 

10 Реабілітація при порушенні функції тазових органів та статевої функції. 1 

  Всього 10 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

1 

Загальні питання реабілітації при захворюваннях нервової системи. Принципи 

оцінювання та вимірювання стану неврологічних хворих та результатів 

реабілітаційного втручання. 

8 

2 Реабілітація після гострого судинного ураження головного мозку. 8 

3 Реабілітація після травматичного ураження головного мозку. 8 

4 
Реабілітація при демієлінізуючих ураженнях центральної нервової системи 

(Розсіяний склероз). Дитячий церебральних параліч (ДЦП). 
8 

5 
Реабілітація після ураження спинного мозку травматичного та судинного генезу. 

Реабілітація під час ураження екстрапірамідної системи. 
8 

6 
Реабілітація під час периферичного ураження нервової системи; неврити, 

поліневропатії. 
8 

7 
Центральний та периферичний парез. Реабілітація при порушенні статики, 

координації та ходи. 
8 

8 
Реабілітація при больовому синдромі. Реабілітація при порушенні мови. 

Реабілітація при порушенні ковтання. 
8 

9 
Реабілітація при порушенні вищих психічних функції. Порушення когнітивних 

функцій. 
8 

10 Реабілітація при порушенні функції тазових органів та статевої функції. 6 
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  Всього 80 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА 

ТЕРАПІЯ В ГЕРОНТОЛОГІЇ» 

для студентів V-го курсу 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№з/п тема Кількість 

годин 

1 Загальні уявленння про геронтологію та геріатрію. Поняття про старіння і старість. 

Старіння організму людини та методи його запобігання. Біологічний вік. 

1 

2 Особливості  фізичної терапії  при хронічній ішемічній хворобі серця, інфаркті 

міокарду  і  хронічній недостатності кровообігу у людей літнього та старечого віку . 

1 

3 Особливості фізичної терапії при  артеріальній гіпертензії  і гіпотензії у людей  

літнього  та старечого віку. 

1 

4 Особливості фізичної терапії при  захворюваннях дихальної системи у людей  літнього  

та старечого віку  

1 

5 Фізична реабілітація людей літнього та старечого віку  з кардіалгіями  при 

міофасціальному больовому синдромі шийно-грудного відділу 

1 

6. Фізична реабілітація людей літнього та старечого віку з віковими змінами   травного 

каналу. 

1 

7 Особливості  перебігу нервових порушень і  фізичної терапії у людей  літнього  та 

старечого віку. 

1 

8 Особливості застосування фізичної реабілітації  хворих  літнього  і старечого віку 

після ампутації молочних залоз. 

1 

9 Побудова  реабілітаційних програм  при захворюваннях опорно-рухового апарату у 

осіб літнього  і старечого віку  

1 

10 Фізична терапія при хворобі Паркінсона  і Альцгеймера у осіб літнього і старечого 

віку.  

1 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№з/п тема кількість 

годин 

1 Загальні уявленння про геронтологію та геріатрію. Поняття про старіння і старість. 

Старіння організму людини та методи його запобігання. Біологічний вік. 

4 

2 Особливості  фізичної терапії  при хронічній ішемічній хворобі серця, інфаркті 

міокарду  і  хронічній недостатності кровообігу у людей літнього та старечого віку . 

4 

3 Особливості фізичної терапії при  артеріальній гіпертензії  і гіпотензії у людей  

літнього  та старечого віку. 

4 

4 Особливості фізичної терапії при  захворюваннях дихальної системи у людей  літнього  

та старечого віку  

         4 

5 Фізична реабілітація людей літнього та старечого віку  з кардіалгіями  при 

міофасціальному больовому синдромі шийно-грудного відділу 

4 

6. Фізична реабілітація людей літнього та старечого віку з віковими змінами   травного 

каналу. 

4 

7 Особливості  перебігу нервових порушень і  фізичної терапії у людей  літнього  та 

старечого віку. 

4 

8 Особливості застосування фізичної реабілітації  хворих  літнього  і старечого віку 

після ампутації молочних залоз. 

4 

9 Побудова  реабілітаційних програм  при захворюваннях опорно-рухового апарату у 

осіб літнього  і старечого віку  

4 

10 Фізична терапія при хворобі Паркінсона  і Альцгеймера у осіб літнього і старечого 

віку.  

2 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ОБСТЕЖЕННЯ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ» 

для студентів V-го курсу 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

1 
Реабілітаційний діагноз в клінічній практиці фізичного 

терапевта 
2 

2 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами з порушеннями опорно-рухового апарату 
2 

3 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами з порушеннями ДС та ССС 
2 

4 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами неврологічного профілю 
2 

5 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами різної нозологічної приналежності 
2 

  Всього 10 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

1 
Реабілітаційний діагноз в клінічній практиці фізичного 

терапевта 
8 

2 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами з порушеннями опорно-рухового апарату 
8 

3 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами з порушеннями ДС та ССС 
8 

4 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами неврологічного профілю 
8 

5 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами різної нозологічної приналежності 
6 

6 Диференційований залік 2 

  Всього 40 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ 

ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ТА ОНКОХІРУРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ» 

для студентів V-го курсу 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ з/п Тема Кількість 

годин 

1 Основи фізичної терапії при хірургічних захворюваннях. Біль при онкопатології. Обстеження 

хірургічних хворих. 

1 

2 Рухові режими післяопераційного періоду. SMART-цілі. Реабілітаційний діагноз хірургічної 

патології згідно МКФ. Протокол повідомлення поганих новин SPIKES. 

1 

3 Фізична терапія хворих із синдромом компресії органів шиї, раком щитоподібної залози. 

Післяопераційні ускладнення. 

1 

4 Фізична терапія хворих на рак стравоходу. Стравохід Баррета. Лікувальне харчування. 

Особливості переходу з парентерального на ентеральне харчування. 

1 

5 Фізична терапія хворих після хірургічного лікування раку шлунка. Профілактика атонії 

кишківника. 

1 

6 Фізична терапія при хірургічних втручаннях у хворих з первинним та метастатичним ураженням 

печінки,  жовчновивідних шляхів (або гепатобіліарної зони). Корекція білково-енергетичної 

недостатності. 

1 

7 Фізична терапія хворих з раком підшлункової залози. Профілактика ранніх і пізніх 

післяопераційних ускладнень. 

1 

8 Фізична терапія хворих з раком нирки, пухлинах передміхурової залози. 1 

9 Фізична терапія хворих з асцитом та набряковим синдромом. Методи, що сприяють зниженню 

внутрішньочеревного тиску. 

1 

10 ФТ хворих після хірургічного лікування гінекологічних захворювань (трофобластичних пухлин, 

матки, яєчників). 

1 

 Всього: 10 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ з/п Тема Кількість 

годин 

1 Основи фізичної терапії при хірургічних захворюваннях. Біль при онкопатології. Обстеження 

хірургічних хворих. 

4 

2 Рухові режими післяопераційного періоду. SMART-цілі. Реабілітаційний діагноз хірургічної 

патології згідно МКФ. Протокол повідомлення поганих новин SPIKES. 

4 

3 Фізична терапія хворих із синдромом компресії органів шиї, раком щитоподібної залози. 

Післяопераційні ускладнення. 

4 

4 Фізична терапія хворих на рак стравоходу. Стравохід Баррета. Лікувальне харчування. 

Особливості переходу з парентерального на ентеральне харчування. 

4 

5 Фізична терапія хворих після хірургічного лікування раку шлунка. Профілактика атонії 

кишківника. 

4 

6 Фізична терапія при хірургічних втручаннях у хворих з первинним та метастатичним ураженням 

печінки,  жовчновивідних шляхів (або гепатобіліарної зони). Корекція білково-енергетичної 

недостатності. 

4 

7 Фізична терапія хворих з раком підшлункової залози. Профілактика ранніх і пізніх 

післяопераційних ускладнень. 

4 

8 Фізична терапія хворих з раком нирки, пухлинах передміхурової залози. 4 

9 Фізична терапія хворих з асцитом та набряковим синдромом. Методи, що сприяють зниженню 

внутрішньочеревного тиску. 

4 

10 ФТ хворих після хірургічного лікування гінекологічних захворювань (трофобластичних пухлин, 

матки, яєчників). Диференційований залік 

2 

 Всього: 40 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ 

ПРИ ТРАВМІ, ПОЛІТРАВМІ ТА ЗАХВОРЮВАННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ» 

для студентів V-го курсу 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

1 Основні поняття про травму та травматичну хворобу. Особливості застосування  фізичної терапії, 

застосування МКФ та основні завдання мультидисциплінарної команди в реабілітаційному 

процесі. 

1 

2 Фізична терапія у  хворих  з травмами верхньої кінцівки. Особливості фізикальних  обстежень  та 

плану реабілітації.  
1 

3 Фізична терапія у  хворих  з травмами нижньої  кінцівки. Особливості фізикальних  обстежень  та 

плану реабілітації.   
1 

4 Фізична терапія у хворих  з травмами кісток тазу та   кісток черепа. Особливості фізикальних  

обстежень  та плану реабілітації.   
1 

5 Фізична терапія у хворих з травмами хребта.   Особливості фізикальних  обстежень  та плану 

реабілітації.   
1 

6 Фізична терапія у  хворих з політравмою. Особливості фізикальних  обстежень  та плану 

реабілітації.   
1 

7 Основні поняття про захворювання опорно-рухового апарату. Особливості застосування  фізичної 

терапії, застосування МКФ та основні завдання мультидисциплінарної команди в 

реабілітаційному процесі. 

1 

8 Фізична терапія  у хворих з вродженими вадами опрно-рухового апарату. Особливості 

фізикальних  обстежень  та плану реабілітації.   
1 

9 Фізична терапія у  хворих  з артиритами та артрозами суглобів.  Особливості фізикальних  

обстежень  та плану реабілітації.   
1 

10 Фізична терапія у   хворих  з деформацією опорно-рухового апарату: кіфоз, сколіоз, деформація 

грудної клітини, деформація нижніх кінцівок. Особливості фізикальних обстежень та плану 

реабілітації.   

1 

 Всього годин  10 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

1 Основні поняття про травму та травматичну хворобу. Особливості застосування  фізичної терапії, 

застосування МКФ та основні завдання мультидисциплінарної команди в реабілітаційному 

процесі. 

8 

2 Фізична терапія у  хворих  з травмами верхньої кінцівки. Особливості фізикальних  обстежень  та 

плану реабілітації.  
8 

3 Фізична терапія у  хворих  з травмами нижньої  кінцівки. Особливості фізикальних  обстежень  та 

плану реабілітації.   
8 

4 Фізична терапія у хворих  з травмами кісток тазу та   кісток черепа. Особливості фізикальних  

обстежень  та плану реабілітації.   
8 

5 Фізична терапія у хворих з травмами хребта.   Особливості фізикальних  обстежень  та плану 

реабілітації.   
8 

6 Фізична терапія у  хворих з політравмою. Особливості фізикальних  обстежень  та плану 

реабілітації.   
8 

7 Основні поняття про захворювання опорно-рухового апарату. Особливості застосування  фізичної 

терапії, застосування МКФ та основні завдання мультидисциплінарної команди в 

реабілітаційному процесі. 

8 

8 Фізична терапія  у хворих з вродженими вадами опрно-рухового апарату. Особливості 

фізикальних  обстежень  та плану реабілітації.   
8 

9 Фізична терапія у  хворих  з артиритами та артрозами суглобів.  Особливості фізикальних  

обстежень  та плану реабілітації.   
8 

10 Фізична терапія у   хворих  з деформацією опорно-рухового апарату: кіфоз, сколіоз, деформація 

грудної клітини, деформація нижніх кінцівок. Особливості фізикальних обстежень та плану 

реабілітації.   

6 

11 Іспит 2 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕРГОТЕРАПІЇ» 

для студентів V-го курсу 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

1 
Особливості ерготерапії  Етапи ерготерапевтичного втручання. 

Інструменти ерготерапії. Теоретичні основи та моделі ерготерапії 
1 

2 
Ерготерапевтичне оцінювання та функціональне обстеження 

функціональних пошкоджень різного типу (порушення функції) 
2 

3 Ерготерaпeвт та активність повсякденного життя. Агнозії, апракція. 1 

4 
Особливості використання ерготерапії в реабілітації пацієнтів 

неврологічного профілю 
2 

5 
Особливості використання ерготерапії в реабілітації пацієнтів з 

порушеннями та патологією опорно-рухового апарата 
1 

6 
Використання ерготерапії в реабілітації пацієнтів з розладами 

розумової діяльності 
1 

7 
Мета, завдання програми і етапи ерготерапевтичного втручання при 

ДЦП. 
1 

8 Використання ерготерапії в реабілітації пацієнтів похилого віку 1 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

1 
Особливості ерготерапії  Етапи ерготерапевтичного втручання. 

Інструменти ерготерапії. Теоретичні основи та моделі ерготерапії 
6 

2 
Ерготерапевтичне оцінювання та функціональне обстеження 

функціональних пошкоджень різного типу (порушення функції) 
8 

3 Ерготерaпeвт та активність повсякденного життя. Агнозії, апракція. 4 

4 
Особливості використання ерготерапії в реабілітації пацієнтів 

неврологічного профілю 
4 

5 
Особливості використання ерготерапії в реабілітації пацієнтів з 

порушеннями та патологією опорно-рухового апарата 
4 

6 
Використання ерготерапії в реабілітації пацієнтів з розладами 

розумової діяльності 
4 

7 
Мета, завдання програми і етапи ерготерапевтичного втручання при 

ДЦП. 
4 

8 Використання ерготерапії в реабілітації пацієнтів похилого віку 4 

 Диференційований залік 2 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ» 

для студентів V-го курсу 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ 

з/р 
Тема 

Кількіст

ь годин 

1 

Фізична терапія при ендопротезуванні кульшового суглоба. 

Характеристика основних причин, що призводять до 

ендопротезування, діагностика, види ендопротезування  та типи 

ендопротезів. 

2 

2 
Особливості побудови програм відновлення рухової функції та 

фізичної працездатності при ендопротезуванні кульшового суглоба. 
2 

3 

Фізична терапія при ендопротезуванні колінного суглоба. 

Характеристика основних причин, що призводять до 

ендопротезування, діагностика, види ендопротезування. 

2 

4 

Особливості побудови програм відновлення рухової функції та 

фізичної працездатності пацієнтів при ендопротезуванні колінного 

суглоба. 

2 

5 

Фізична терапія при ендопротезуванні ліктьового суглоба. 

Характеристика основних причин, що призводять до 

ендопротезування, діагностика, види ендопротезування. 

Особливості побудови програм відновлення рухової функції та 

фізичної працездатності пацієнтів при ендопротезуванні ліктьового 

суглоба. 

2 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№з/р Назва теми 
Кількість 

годин 

 

1 

Основні захворювання і травми, що призводять до 

ендопротезування кульшового суглоба 
2 

2 
Менеджмент фізичної терапії та принципи програмування занять 

при ендопротезуванні кульшового суглоба 
2 

3 
Характеристика засобів та методів фізичної терапії, що 

застосовуються при ендопротезуванні кульшового суглоба 
2 

4 

Особливості використання додаткових ортопедичних засобів та 

відновлення ходи у пацієнтів при ендопротезуванні кульшового 

суглоба (ходунки, милиці, тростини) 

2 

5 
Фізична терапія пацієнтів при ендопротезуванні кульшового суглоба 

у передопераційному періоді 
2 

6 
Фізична терапія пацієнтів при ендопротезуванні кульшового 

суглоба у ранньому післяопераційному періоді 
2 

7 
Фізична терапія пацієнтів при ендопротезуванні кульшового 

суглоба у пізньому післяопераційному періоді 
2 

8 Фізична терапія пацієнтів при ендопротезуванні кульшового 2 
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суглоба у адаптаційному періоді 

9 
Основні захворювання і травми, що призводять до 

ендопротезування колінного суглобу 
2 

10 
Характеристика засобів та методів фізичної терапії, що 

застосовуються при ендопротезуванні колінного суглоба. 
2 

11 
Фізична терапія пацієнтів при ендопротезуванні колінного суглоба у 

передопераційному періоді 
2 

12 
Фізична терапія пацієнтів при ендопротезуванні колінного суглоба 

у ранньому післяопераційному періоді 
2 

13 
Фізична терапія пацієнтів при ендопротезуванні колінного суглоба 

у пізньому післяопераційному періоді 
2 

14 
Фізична терапія пацієнтів при ендопротезуванні кульшового 

суглоба у адаптаційному періоді 
2 

15 

Застосування технології Neurac на слінг-системі RedCord для 

відновлення рухової функції у пацієнтів при ендопротезуванні 

колінного суглоба  

2 

16 

Використання балансувальних та координаційних вправ для 

відновлення пропріорецепції та рухової функції у пацієнтів при 

ендопротезуванні колінного суглоба 

2 

17 
Основні захворювання і травми, що призводять до 

ендопротезування ліктьового суглобу 
2 

18 
Фізична терапія пацієнтів при ендопротезуванні ліктьового суглоба у 

передопераційному періоді 
2 

19 
Фізична терапія пацієнтів при ендопротезуванні ліктьового суглоба 

у післяопераційних періодах 
2 

20 Ерготерапія пацієнтів при ендопротезуванні ліктьового суглоба  2 
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