
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

факультет фізичного виховання

кафедра фізичної терапії, 

фізичного виховання і біології

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

освітня програма Фізична терапія, ерготерапія

рівень вищої освіти бакалаврський



КЛИМЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА, 

ДОЦЕНТ, КАНДИДАТ БІОЛОГІЧНИХ НАУК;

ПРОФАЙЛ ВИКЛАДАЧА 

HTTP://WWW.SLAVDPU.DN.UA/INDEX.PHP/KAFEDRA-FIZYCHNOI-TERAPII-

FIZYCHNOHO-VYKHOVANNIA-TA-BIOLOHII;

E-MAIL: KLIMENKOJ.S@UKR.NET;

СТОРІНКА КУРСУ В MOODLE:

HTTP://DDPU.EDU.UA:9090/MOODLE/COURSE/VIEW.PHP?ID=1210

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ: КОЖНИЙ ПОНЕДІЛОК З 14.00 -15.00

mailto:klimenkoj.s@ukr.net
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1210


Курс «Фізична терапія, ерготерапія

при захворюваннях нервової 

системи» знайомить студентів із 

лікувальним та профілактичним 

значенням фізичної терапії та 

ерготерапії в системі відновлення 

здоров’я, з її місцем в медичній та 

загальній реабілітації хворого. Надає 

можливість засвоєння загальних та 

приватних показань та протипоказань 

для застосування фізичної реабілітації 

хворих, оволодіння різноманітними 

методами фізичної реабілітації при 

різних видах захворювань нервової 

системи.



Метою вивчення навчальної дисципліни є 

сформувати у студентів адекватні наукові

уявлення про види захворювань нервової

системи, виховання навичок аналізу

нервових розладів, виявлення

особливостей патогенезу нервових

хвороб і патологічних станів хворих для 

підвищення якості фізичної реабілітації.

Основними завданнями вивчення дисципліни

«Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях

нервової системи» є вивчення фізичної реабілітації, 

засвоєння студентами її місця в медичній та 

загальній реабілітації хворого, лікувальне та 

профілактичне значення. Засвоєння загальних та 

приватних показань та протипоказань для 

застосування фізичної реабілітації хворих. 

Оволодіння методами фізичної реабілітації при 

різних видах захворювань нервової системи.



В результаті вивчення дисципліни студент має здобути такі загальні компетентності: знання та 

розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність діяти на основі

етичних міркувань (мотивів); здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність

застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства.

та фахові компетентності: знати методи, принципи та 

засоби комплексної ФР при травмах та захворюваннях

нервової системи; знати механізм дії засобів фізичної

реабілітації на стан нервово-м’язової чутливості та 

функціональний стан хворого; знати показання та 

протипоказання до призначення методів фізичної

реабілітації хворим неврологічного профілю; знати 

методи оцінки функціонального стану хворих з 

патологією нервової системи та критерії оцінки

ефективності фізичної реабілітації; здатність

забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії

та/або ерготерапії функціональним можливостям та 

потребам пацієнта/клієнта, який має захворювання

нервової системи; здатність пристосовувати

навантаження до рівня фізичної сили та витривалості

пацієнта



Очікувані результати навчання:

Безпечно та ефективно використовувати

обладнання для проведення реабілітаційних

заходів, контролю основних життєвих показників

пацієнта із захворюваннями нервової системи, 

допоміжні технічні засоби реабілітації для 

пересування та самообслуговування.

Вербально і невербально спілкуватися з особами 

та групами співрозмовників, різними за віком, 

рівнем освіти, соціальною і професійною

приналежністю, психологічними та когнітивними

якостями тощо, у мультидисциплінарній команді.

Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх

родин, колег і невеликих груп.

Оцінювати результати виконання програм фізичної

терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний

інструментарій, та, за потреби, модифікувати

поточну діяльність.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.

1. Фізична реабілітація при захворюваннях та порушеннях мозкового кровообігу

2. Фізична реабілітація при травматичних ушкодженнях головного мозку

3. Фізична реабілітація при ушкодженнях хребта і спинного мозку

4. Фізична реабілітація при захворюваннях та пошкодженнях периферичної нервової

системи

5. Паркінсонізм

6. Прогресуюча м’язова дистрофія

7. Невротичні розлади

8. Захворювання вегетативної нервової системи. Вегето-судинна дистонія

9. Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях на дитячі паралічі


