
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ЕРГОТЕРАПІЇ» 

 

Рівень вищої освіти: перший (Бакалавр) 

Освітня програма:  227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

1. Анотація курсу: 

Семестр(и): VIІ 

Обсяг модуля: загальна кількість – 90 годин; з них лекції – 10 годин; практичні 

заняття – 40 годин; самостійна робота – 40 годин; кількість кредитів ECTS – 3. 

 

Мета курсу – ознайомити студентів з поняттям ерготерапія, як методу відновлення 

активної  життєдіяльності людини, що використовується при порушеннях трудової, 

соціальної активності та здатності по догляду за собою. Навчити студентів володіти 

методами відновлення окупаційної діяльності. 

 

Результати навчання: 

знати:  

 походження ерготерапії; відмінності ерготерапії від трудотерапії; завдання та 

об’єкт ерготерапії; основні етапи планування та проведення ерготерапії; стадії 

вироблення та закріплення тимчасових та постійних компенсацій; принципи 

окупаційної терапії; поняття активності як однієї з головних складових 

ерготерапії. 

 основні підходи ерготерапії; методики визначення обмежень життєдіяльності у 

пацієнтів; шкали, що використовуються для оцінки наявних обмежень у 

пацієнтів; патогенез, клініку, етіологію захворювань; поняття про фізичний 

розвиток залежно від віку та методи ерготерапії, які при цьому 

використовуються. 

 особливості захворювань опорно-рухового апарату; клінічні прояви порушень з 

боку опорно-рухового апарату; показання та протипоказання до проведення 

ерготерапії для хворих із захворюваннями опорно-рухового апарату; методики 

оцінювання здібностей пацієнтів із порушеннями з боку ОРА;  принципи при 

підбори методів впливу; застереження при проведенні окупаційної терапії; 

основні допоміжні засоби та інвентар, що використовуються при проведенні 

ерготерапії; засоби пересування, які рекомендують при порушенні здатності до 

самостійного пересування; методики навчання продуктивній діяльності; 

методики навчання самостійному вдяганню та переміщенню. 

 захворювання нервової системи; порушення, які виникають внаслідок змін з боку 

нервової системи; завдання окупаційної терапії для пацієнтів неврологічного 

профілю; методики визначення наявних порушень; особливості складання плану 

та заходів з ерготерапії; способи компенсації втраченої чутливості; способи та 

методи зменшення надмірної гіперчутливості; особливості раннього періоду 

перенавчання; особливості пізнього періоду перенавчання; способи ідентифікації 

сенсорної функції. 

 лікувальні заходи при рухових порушеннях; завдання, які необхідно вирішити при 

лікуванні рухових порушень; компенсаторна терапія при рухових порушеннях; 

оцінка стану пацієнтів з руховими порушеннями; методи нормалізації тонусу 

м’язів; заходи для попередження зменшення амплітуди рухів; заходи для 



збільшення об’єму пасивних рухів; заходи для збільшення сили м’язів; 

класифікацію відновних вправ; заходи для підтримки тонусу м’язів та амплітуди 

рухів у суглобах; заходи для попередження втоми м’язів та суглобів; поняття про 

больові відчуття.  

 заходи ерготерапії при обмеженні самообслуговування у геріатричних осіб; 

заходи, що полегшують догляд за собою; причини порушення здатності по 

догляду за собою; рекомендації по догляду за собою для геріатричних хворих; 

допоміжний інвентар по догляду за собою; заходи допомоги пацієнтам під час 

купання, використання туалету, прийому їжі; заходи, що полегшують вдягання 

при дисфункціях верхніх кінцівок; програми для попередження падіння осіб 

старечого віку; організацію дозвілля осіб старечого віку;  

 особливості функціонування організму дитини; особливості роботи 

ерготерапевта з дітьми; методи оцінювання розвитку дитини; основні рефлекси; 

клінічні прояви та етіологія аутизму; особливості побудови занять з дітьми; 

допоміжний інвентар при роботі з дітьми; методи заохочення та вироблення 

мотивації; особливості роботи з батьками хворої дитини; розвиток дрібної 

моторики у дітей; методики збільшення сили м’язів у дітей; прояви порушення 

сенсорної інтеграції. 

 допоміжні засоби для пересування хворих; принципи підбору крісла-коляски; 

особливості положення пацієнта у кріслі-колясці; особливості положення сидячі 

для пацієнтів з ампутацією нижньої кінцівки; особливості положення сидячі для 

пацієнтів з травмами спинного мозку; завдання, які вирішуються при наданні 

пацієнту положення сидячі; заходи для попередження появи пролежнів. 

вміти:  

 оцінювати можливості пацієнта перед проведенням ерготерапії беручи до уваги 

чинники, що можуть заважати і допомагати у навчанні та вплив навколишнього 

середовища. 

 складати план занять з ерготерапії та визначати очікуваний результат впливу, 

етапи проведення занять, використання спеціальних прийомів, способів та 

методів. 

  правильно підбирати необхідні шкали, опитувальники, методи спостереження 

для оцінки обмежень в окупаційній діяльності пацієнтів з різними нозологіями. 

 забезпечити закріплення отриманих вмінь, знань та навичок. 

 мотивувати та заохотити пацієнтів до занять, особливо хворих у яких основна 

патологія супроводжується психічними порушеннями. 

 підбирати спеціальні методи оцінювання для визначення фізичного та 

психологічного стану людини. 

 облаштовувати навколишнє середовище пацієнтів для полегшення їх 

соціального життя (вдома, на роботі). 

 працювати спільно з мультидисциплінарною командою. 

 індивідуально планувати заходи щодо відновлення трудового та соціального 

життя пацієнтів. 

 правильно підбирати інвентар для проведення ерготерапії залежно вік віку та 

наявних порушень. 

 підбирати та навчити пацієнтів користуватися допоміжними засобами для 

пересування та засобами, що полегшують виконання рухових дій. 

здатен продемонструвати: 



 теоретичні знання у різних специфічних ситуаціях, що виникають під час 

освітнього процесу та професійної діяльності;  

 здатність до розв‘язання складних спеціалізованих завдань та практичних 

проблем, що виникають під час професійної діяльності);  

 здатність до самостійного удосконалення знань та розуміння специфічних 

особливостей своєї професійної спеціалізації та цінності своєї професії; 

володіти навичками: 

 оцінювання, тестування за допомогою  використання різноманітні 

стандартизованих та нестандартних шкал; 

 постановка цілей  

 скласти реабілітаційну програму\план втручання.; 

 тестування отриманого результату; 

Самостійно вирішувати: 

 проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення; 

 стратегію професійної діяльності. 

 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити): 

Пререквізити. Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні 

дисципліни: «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Пропедевтика внутрішньої 

медицини», «Біомеханіка та клінічна кінезіологія». 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

даного курсу: «Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях», «Фізична 

реабілітація при захворюваннях нервової системи», «Фізична реабілітація при 

захворюваннях серцево-судинної системи та органів дихання», «Фізична 

реабілітація в педіатрії», «Практика з фізичної реабілітації при захворюваннях 

нервової системи». 

 

Зміст дисципліни: 

Змістовий модуль 1. «Основи ерготерапії» 

Тема 1. Основи ерготерапії: особливості ерготерапії як методу відновлення 

рухових, когнітивних, емоційних та психічних можливостей людини. Поняття 

ерготерапії. Характеристика ерготерапії як галузи професійної діяльності 

ознайомитися з основними етапами ерготерапевтичного втручання. знати мету, 

філософію та методи ерготерапії. Роль ерготерапевта в реабілітаційному процесі  

Тема 2. Етапи ерготерапевтичного втручання. Інструменти ерготерапії. 

Теоретичні основи та моделі ерготерапії Етапи ерготерапевтичного втручання. 

Цілі втручання. Умови успішного ерготерапевтичного втручання Модель 

ергготерапевтичної оцінки діяльності людини модель ергготерапевтичнго втручання 

Вміти використовувати інструменти ерготерапії  

Тема 3 Етичний кодекс ерготерапевта. Функціональні обов’язки членів 

мудьтидисциплінарної бригади. Ергономіка у ерготерапії Вміти планувати та 

призначати ерготерапевтичне втручання. Абілітація. Мета та завдання ерготерапії в 

реабілітації пацієнтів порушеннями та патологією опрно-рухового аппарата. 

Основні види, методи та процедури обрані для ерготерапевтичного втручання.. 

Методи оцінки функцій у хворого 

Тема 4. Ерготерапевтичне оцінювання та функціональне обстеження 

функціональних пошкоджень різного типу (порушення функції) Вміти 

ерготерапевтично оцінювати  порушення функції різного типу.  Оцінювання 



пацієнтів з точки зору біомеханічного підходу Вміти проводити  функціональне 

обстеження. Оцінювання великої моторики за допомогою різних тестів. Оцінювання 

дрібної моторики оцінювання чутливості, когнітивної  функції. Запис результатів 

обстежень та ерготерапевтичне обстеження функціонального стану пацієнтів. 

Оцінювання прогресу терапії 

Тема 5. Особливості використання ерготерапії в реабілітації пацієнтів 

неврологічного профілю. Знати особливості використання ерготерапії в 

реабілітації пацієнтів неврологічного профілю.  Вміти планувати та призначати 

ерготерапевтичне втручання. Абілітація. Мета та завдання ерготерапії в реабілітації 

пацієнтів неврологічного профілю. Основні види, методи та процедури обрані для 

ерготерапевтичного втручання. SMART – формат. Постінсультна ерготерапія 

втручання. Методи оцінки функцій у хворого після перенесеного інсульту 

Тема 6. Використання ерготерапії в реабілітації пацієнтів з розладами 

розумової діяльності. Поняття про розумові порушення,  особливості реабілітації 

при порушеннях розумової діяльності. Принципи та фактори, що впливають на 

обстеження когнітивних функцій. Методи обстеження. Тести. Шкали 

Тема 7. Мета, завдання програми і етапи ерготерапевтичного втручання при 

ДЦП. Ерготерапія дітей з ДЦП Мета, завдання, програми і етапи 

ерготерапевтичного втручання при ДЦП. Методичні особливості проведення 

єрготерапевтичного втручання.  

Тема 8.  Використання ерготерапії в реабілітації пацієнтів похилого віку  

Загальні завдання геріатричної реабілітації осіб похилого віку Загальні відомості 

про реабілітацію осіб похилого віку. Ерготерапія у осіб похилого віку. Профілактика 

падінь у пацієнтів літнього та похилого віку. Фактори ризику падінь. Оцінки 

ступеня ризику падіння. Оцінка ефективності єрготерапевтичного втручання.  

 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття, консультації. 

Форми навчання: денна. 

Методи навчання: словесний метод, наочний метод,  вивчення та аналіз 

прикладного матеріалу, аналіз та синтез інформації, поєднання логічного та 

історичного аналізу,  функціонально-структурного аналізу, порівняння та 

зіставлення.     

Методи контролю: усний, письмовий, практичний, тестовий. 

Форми підсумкового контролю: Диференійований залік (І семестр). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, питання для 

поточного контролю, тести, питання до заліку. 

Мова навчання: українська.  

 

2. Оцінювання: 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів за поточний контроль за 

практичними заняттями 
ІНДЗ Бали 

ПЗ 1 ПЗ 2 ПЗ 3 ПЗ 4 ПЗ 5 
  

19 19 19 19 19 

10 200 ПЗ 6 ПЗ 7 ПЗ 8 ПЗ 9 ПЗ 10 

19 19 19 19 19 

 



Здійснюється під час практичного заняття та включає загальну оцінку теоретичних 

та практичних знань з теми заняття: 

«5» - 15 балів; 

«4» - 11 балів; 

«3» - 8 балів; 

«2» - 0 балів. 

Самостійна робота студента (доповідь написаного реферату, презентація) 

оцінюється: 1 – 5 балів.  

 

3. Методичне забезпечення 

1. Рекомендована література. 

2. Мільтимедійний лекційний матеріал. 

 

4. Рекомендована література 

Основна: 

1. Ерготерапія Підручник для студентів бакалаврського напрямку підготовки 

«Ерготерапія» на 1-у медичному факультеті Карлового університету / Швесткова О, 

Свєцена К. та кол.Перек.зчеської, Київ, 2019. 196 с. 

2. Косински К. Эрготерапия для детей с аутизмом : Эффективный подход для 

развития навыков самостоятельности у детей с аутизмом и РАС / Кара Косински; 

пер. с англ. У. Жарниковой; науч.ред. С. Анисимова. - Екатеринбург : Рама 

Паблишинг, 2017. – 192 с. 

3. Кравченко Р. І. Соціальна реабілітація інвалідів з розумовою відсталістю: 

соціально- побутовий патронаж [Текст] : [навч.-метод. посіб. / Р. І. Кравченко] ; 

Всеукр. громад. орг. "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелект. 

недостатністю", Благод. т-во допомоги інвалідам та особам із інтелект. 

недостатністю "Джерела". - К. : Март, 2007. - 129 с. 

4. Крупа Т., Пакер Т. Компенсация нетрудоспособности и инвалидности. - 1996. - 

Ч. 3. - 223 с. 

5. Ляшенко В.І. Формування життєвої компетентності дітей-інвалідів у центрах 

ранньої соціальної реабілітації [Текст] : автореф. дис. канд.пед.наук : 13.00.05 / 

В.І.Ляшенко ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Луганськ : [б. в.], 2005. - 20 

с. 

6. Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життедіяльноті та 

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

7. Молчан О.І. Соціально-культурна реабілітація інвалідів юнацького віку в умовах 
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