


 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна Заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 

Курс 6  

Семестр 11  

Кількість модулів 4  

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 40  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 2  

Самостійна робота 72  

Форма семестрового контролю залік  

 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета — формування професійних знань, вмінь та навичок з фізичної 

терапії  для осіб з  органічними порушеннями нервової системи. 

Завдання: 

1. Сформувати здатність визначити ефективні підходи до вибору 

необхідної методики застосування фізичних вправ з лікувальним 

призначенням, усвідомлювати особливості використання засобів фізичної 

терапії  для осіб з  органічними порушеннями нервової системи. 

2. Сформувати здатність дотримуватись визначеного алгоритму дій 

під час виконання лікувальної гімнастики з урахуванням патології, діагнозу, 

періоду та перебігу захворювання. 

3. Надати знання про органічні порушення нервової системи, основні 

патологічні процеси при органічних порушеннях нервової системи, їх клінічну 

картину. 

4. Описати теоретичні і методологічні основи застосування засобів 

та методів фізичної терапії для відновлення здоров’я і працездатності осіб з 

органічними порушеннями нервової системи.  

5. Надати знання та сформувати навички складання індивідуальних 

програм фізичної терапії з застосуванням різноманітних засобів фізичної 

терапії на всіх етапах реабілітації (стаціонарному, амбулаторно-



поліклінічному й санаторному) для осіб з органічними порушеннями нервової 

системи.  

6. Надати знання та сформувати навички здійснювати динамічне 

спостереження, моніторинг стану здоров'я під час виконання програм фізичної 

терапії, оцінювати їх результати у осіб з органічними порушеннями нервової 

системи.  

Фахові компетентності: 

• Демонструвати здатність формулювати цілі, складати, обговорювати 

та пояснювати програму фізичної терапії.  

• Демонструвати здатність пристосовувати навантаження до рівня 

фізичної сили та витривалості пацієнта/клієнта, контролювати тривалість та 

інтенсивність реабілітаційних заходів для забезпечення їх відповідності 

загальному стану здоров’я, функціональним потребам і результатам 

обстеження. 

• Демонструвати здатність пояснити пацієнту принципи 

самообслуговування, здорового способу життя, профілактики захворювань, 

травм та неповносправності. 

 

3. Програмні результати навчання: 

1. Демонструвати здатність пояснювати патологічні процеси, які 

піддаються корекції заходами фізичної терапії, узагальнювати та планувати 

діяльність у фізичній терапії. Постійно дотримуватись безпеки для 

практикуючого фахівця та пацієнта. 

2. Демонструвати здатність розробляти та пояснювати індивідуальну 

реабілітаційну програму та обговорювати план втручання, записувати 

кількісні та якісні результати роботи з пацієнтом. 

3. Демонструвати здатність демонструвати безпечне, ефективне і 

результативне виконання реабілітаційної програми, виконати оцінку 

результатів виконання реабілітаційної програми з використанням відповідних 

засобів вимірювання та модифікувати поточну практичну діяльність. 

4. Демонструвати здатність надавати  допомогу пацієнту зрозуміти 

власні потреби та реалізувати їх, навчати пацієнта самообслуговуванню, 

здоровому способу життя і профілактиці захворювань, травм та 

неповносправності. 

5. Вміти визначити ефективні підходи до вибору необхідної 

методики застосування фізичних вправ з лікувальним призначенням, 

усвідомлювати особливості використання засобів фізичної терапії для осіб з 

органічними порушеннями нервової системи. 



6. Вміти продемонструвати знання й уміння забезпечувати якісне 

виконання завдань професійної діяльності на основі інструкцій, методичних 

рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних умов тощо, уміння 

вносити рекомендації до введення нових чи зміни існуючих вимог до якості. 

7. Знати і вміти дотримуватись визначеного алгоритму дій під час 

виконання лікувальної гімнастики з урахуванням патології, діагнозу, періоду 

та перебігу захворювання. 

8. Вміти використовувати знання про технології оцінювання рівня 

рухової активності людини. 

9. Знати теоретичні і методологічні основи раціонального 

застосування засобів та методів фізичної терапії для успішного відновлення 

здоров’я і працездатності осіб з органічними порушеннями нервової системи.  

10. Вміти складати програми фізичної терапії для осіб з органічними 

порушеннями нервової системи. Знати та давати рекомендації щодо рухового 

режиму, використанню засобів фізичної терапії на стаціонарному, 

амбулаторно-поліклінічному й санаторному етапах реабілітації для осіб з 

органічними порушеннями нервової системи. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Особливості фізичної терапії осіб з органічними 

порушеннями нервової системи 

Тема 1. Роль нервової системи у регуляції 

рухів. Порушення рухової функції. 

6 2     4 

Тема 2. Загальні основи фізичної терапії осіб 

з органічними порушеннями нервової 

системи. 

7 2     5 

Тема 3. Клініко – фізіологічне обґрунтування 

застосування засобів фізичної терапії  для осіб 

з органічними порушеннями нервової 

системи. 

7   2   5 



Назва змістових модулів, тем 
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Тема 4. Методичні особливості застосування 

засобів фізичної терапії для осіб з 

органічними порушеннями нервової системи. 

6   2   4 

Модульний контроль 2       

Разом 28 4  4   18 

Змістовий модуль 2. Фізична терапія при захворюваннях центральної 

та периферичної нервової системи 

Тема 5.  Інсульт. Види інсульту. Ішемічний 

інсульт. Геморагічний інсульт. Фізична 

терапія при інсульті. 

2 2  
 

   

Тема 6.  Фізична терапія  хворих  при 

ішемічному та  геморагічному інсульті. 

5   2   3 

Тема 7. Фізична терапія хворих на дитячий 

церебральний параліч. 

5 2  
 

  3 

Тема 8 . Фізична терапія при хворобі 

Паркінсона 

6   2   4 

Тема 9. Особливості фізичної терапії хворих з 

радикулопатіями. 

4   2   2 

Тема 10 . Фізична терапія при розсіяному 

склерозі. 

6   2   4 

Тема 11. Фізична терапія при поліомієліті. 4 2     2 

Модульний контроль 2       

Разом 34 6  8   18 

Змістовий модуль 3. Фізична терапія при травмах центральної та 

периферичної нервової системи 

Тема 12. Особливості фізичної терапії хворих 

при черепно-мозкових травмах. 

10 2  2   6 

Тема 13.  Особливості фізичної терапії при 

травмах спинного мозку.  

8 2  
 

  6 

Тема 14. Особливості фізичної терапії при 

травмах спинного мозку у грудному та 

поперековому відділах хребта 

8   2   6 

Модульний контроль 2       

Разом 28 4  4   18 

Змістовий модуль 4. Фізична терапія при дегенеративно-дистрофічних 

ураженнях хребта 
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Тема 15. Особливості фізичної терапії при 

дегенеративно-дистофічних ураженнях 

хребта. 

5 2     3 

Тема 16. Особливості фізичної терапії при 

остеохондрозі хребта з неврологічними 

проявами. 

7 
 

 2   5 

Тема 17. Фізична терапія при радикулопатії у 

попереково-крижовому  відділі хребта.  

7 2  
 

  5 

Тема 18. Фізична терапія при плекситі. 7 2  
 

  5 

Тема 19. Фізична терапія при 

міофасціальному больовому синдромі 

2   2    

Модульний контроль 2       

Разом 30 6  4   18 

УСЬОГО 120 20  20   72 
 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Особливості фізичної терапії осіб з органічними 

порушеннями нервової системи 

Лекція 1. Роль нервової системи у регуляції рухів. Порушення рухової 

функції.  

Основні питання / ключові слова: Структура та функції нервової 

системи, нейрон, синапс, нервово-м`язове сплетіння, центральна нервова 

система, периферична нервова система, симпатична, парасимпатична нервова 

система. Рухові порушення при захворюваннях і травмах нервової системи, 

параліч, синкінезії, судоми, атетоз, атаксія. Порушення чутливості, вищої 

нервової діяльності, психічні та вегетативно-трофічні. 

 

Лекція 2. Загальні основи фізичної терапії осіб з органічними 

порушеннями нервової системи. 

Основні питання / ключові слова: Мета, завдання, види фізичної терапії 

осіб з органічними порушеннями нервової системи. Основні засоби, методи й 

форми застосування фізичних вправ із лікувальною метою. Види спеціальних 

лікувальних заходів і вправ для осіб з органічними порушеннями нервової 

системи.  

 



Практичне заняття 1. Клініко – фізіологічне обґрунтування 

застосування засобів фізичної терапії  для осіб з органічними порушеннями 

нервової системи. 

Основні питання / ключові слова: Обґрунтування застосування з 

відновлювальною і профілактичною метою фізичних вправ, лікувального 

масажу, фізіотерапії. Механотерапії і працетерапії для осіб з органічними 

порушеннями нервової системи. 

Рекомендована література: 

1. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи: навч. посіб. / Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький, ХНУ, 

2011. – 143 с. 

2. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи: Навчальний посібник. – К. Олімпійська 

література, 2006. – 196 с. 

3. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів / В. М. Мухін. 

– К. : Олімпійська література, 2010. – 486 с. 

4. Кадыков А. С. Реабилитация неврологических больных / А. С. 

Кадыков, Л. А. Черникова,    Н.  Шахпаронова. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. 

– 560 с. 

5. Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии 

нейрохирургии. – М.: 1988. – 286 с. 

 

Практичне заняття 2. Методичні особливості застосування засобів 

фізичної терапії для осіб з органічними порушеннями нервової системи. 

Основні питання / ключові слова: Основні реабілітаційні заходи, які 

застосовують при захворюваннях і травмах нервової системи. Методичні 

вказівки до застосування засобів і методів фізичної реабілітації при 

захворюваннях і травмах нервової системи. 

Рекомендована література: 

1. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи: навч. посіб. / Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький, ХНУ, 

2011. – 143 с. 

2. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи: Навчальний посібник. – К. Олімпійська 

література, 2006. – 196 с. 

3. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів / В. М. Мухін. 

– К. : Олімпійська література, 2010. – 486 с. 

4. Кадыков А. С. Реабилитация неврологических больных / А. С. 

Кадыков, Л. А. Черникова,    Н.  Шахпаронова. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. 

– 560 с. 

5. Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии 

нейрохирургии. – М.: 1988. – 286 с. 

 

  



Змістовий модуль 2. Фізична терапія при захворюваннях 

центральної та периферичної нервової системи 

Лекція 3. Інсульт. Види інсульту. Ішемічний інсульт. Геморагічний 

інсульт. Фізична терапія при інсульті. 

Основні питання / ключові слова: Визначення інсульту. Види інсультів. 

Ішемічний інсульт. Геморагічний інсульт. Етіологія, патогенез, клінічне 

протікання та симптоматика інсульту. Характеристика порушень, що 

виникають при ішемічному та геморагічному  інсульті. Особливості фізичної 

терапії при ішемічному та геморагічному  інсульті: мета і завдання. 

Застосування засобів і методів фізичної реабілітації при ішемічному та 

геморагічному інсульті за періодами та руховими режимами. 

 

Практичне заняття 3. Фізична терапія  хворих  при ішемічному та  

геморагічному інсульті. 

Основні питання / ключові слова: Загальні принципи комплексної 

терапії при інсульті. Реабілітаційні заходи у ранньому відновлювальному 

періоді, реабілітаційні заходи у пізньому відновлювальному періоді, 

реабілітаційні заходи у періоді компенсації залишкових порушень рухових 

функцій. 

Рекомендована література:  

1. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи: навч. посіб. / Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький, ХНУ, 

2011. – 143 с. 

2. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи: Навчальний посібник. – К. Олімпійська 

література, 2006. – 196 с. 

3. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів / В. М. Мухін. 

– К. : Олімпійська література, 2010. – 486 с. 

4. Кадыков А. С. Реабилитация неврологических больных / А. С. 

Кадыков, Л. А. Черникова,    Н.  Шахпаронова. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. 

– 560 с. 

5. Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии 

нейрохирургии. – М.: 1988. – 286 с. 

6. Білянський О.Ю. Методика фізичної реабілітації осіб другого зрілого 

віку після мозкового ішемічного інсульту: метод. посіб. / Білянський О. Ю., 

Куц О. С. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 137 с. 

7. Гордон Н. Инсульт и двигательная активность / Н. Гордон. – Киев: 

Олимп. литература, 1999. – 128 с. 

 

Лекція 4. Фізична терапія хворих на дитячий церебральний параліч. 

Основні питання / ключові слова: Визначення дитячого церебрального 

паралічу. Етіологія, патогенез, клінічні форми ДЦП. Мета, завдання та види 

реабілітації при ДЦП. Періоди реабілітації при ДЦП. Засоби і методи фізичної 

терапії при ДЦП. 

 



Практичне заняття 4.  Фізична терапія при хворобі Паркінсона. 

Основні питання / ключові слова: Етіологія, патогенез, клініка при 

хворобі Паркінсона. Мета, завдання та види фізичної терапії при хворобі 

Паркінсона. 

Рекомендована література: 

1. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи: навч. посіб. / Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький, ХНУ, 

2011. – 143 с. 

2. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи: Навчальний посібник. – К. Олімпійська 

література, 2006. – 196 с. 

3. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів / В. М. Мухін. 

– К. : Олімпійська література, 2010. – 486 с. 

4. Кадыков А. С. Реабилитация неврологических больных / А. С. 

Кадыков, Л. А. Черникова,    Н.  Шахпаронова. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. 

– 560 с. 

5. Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии 

нейрохирургии. – М.: 1988. – 286 с. 

 

Практичне заняття 5. Особливості фізичної терапії хворих з 

радикулопатіями.  

Основні питання / ключові слова: Радикулопатії. Етіологія, патогенез, 

клінічні прояви. Фізична терапія при радикулопатії у різних  відділах хребта 

за періодами. 

Рекомендована література: 

1. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи: навч. посіб. / Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький, ХНУ, 

2011. – 143 с. 

2. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи: Навчальний посібник. – К. Олімпійська 

література, 2006. – 196 с. 

3. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів / В. М. Мухін. 

– К. : Олімпійська література, 2010. – 486 с. 

4. Кадыков А. С. Реабилитация неврологических больных / А. С. 

Кадыков, Л. А. Черникова,    Н.  Шахпаронова. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. 

– 560 с. 

5. Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии 

нейрохирургии. – М.: 1988. – 286 с. 

6. Дривотинов Б. В. Физическая реабилитация при неврологических 

проявлениях остеохондроза позвоночника: учеб. пособие / Б. В. Дривотинов, 

Т. Д. Полякова, М. Д. Панкова. – Минск: БГУФК, 2005. – 211 с. 

 

  



Практичне заняття 6. Фізична терапія при розсіяному склерозі. 

Основні питання / ключові слова: Розсіяний склероз. Етіологія, 

патогенез, клінічні прояви. Особливості фізичної терапії при розсіяному 

склерозі. 

Рекомендована література: 

1. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи: навч. посіб. / Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький, ХНУ, 

2011. – 143 с. 

2. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи: Навчальний посібник. – К. Олімпійська 

література, 2006. – 196 с. 

3. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів / В. М. Мухін. 

– К. : Олімпійська література, 2010. – 486 с. 

4. Кадыков А. С. Реабилитация неврологических больных / А. С. 

Кадыков, Л. А. Черникова,    Н.  Шахпаронова. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. 

– 560 с. 

5. Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии 

нейрохирургии. – М.: 1988. – 286 с. 

 

Лекція 5. Фізична терапія при поліомієліті. 

Основні питання / ключові слова: Поліомієліт. Етіологія, патогенез, 

клінічні прояви. Форми поліомієліту. Особливості фізичної терапії при 

поліомієліті. Спеціальні фізичні вправи при поліомієліті. 

 

Змістовий модуль 3.  Фізична терапія при травмах центральної та 

периферичної нервової системи 

Лекція 6. Особливості фізичної терапії хворих при черепно-мозкових 

травмах. 

Основні питання / ключові слова: Травми головного мозку. Етіологія, 

патогенез, клінічні прояви та симптоматика травм головного мозку. Фізична 

терапія при травмах головного мозку за періодами і руховими режимами. 

 

Практичне заняття 7. Особливості фізичної терапії хворих при 

черепно-мозкових травмах. 

Основні питання / ключові слова: Фізична терапія при травмах 

головного мозку за періодами і руховими режимами. Визначення ступеня 

порушень рухових та інших дисфункцій при травмах головного мозку. 

Використання оціночних шкал, рухових тестів. 

Рекомендована література: 

1. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи: навч. посіб. / Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький, ХНУ, 

2011. – 143 с. 

2. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи: Навчальний посібник. – К. Олімпійська 

література, 2006. – 196 с. 



3. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів / В. М. Мухін. 

– К. : Олімпійська література, 2010. – 486 с. 

4. Кадыков А. С. Реабилитация неврологических больных / А. С. 

Кадыков, Л. А. Черникова,    Н.  Шахпаронова. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. 

– 560 с. 

5. Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии 

нейрохирургии. – М.: 1988. – 286 с. 

6. Крук Б. Нові технології фізичної реабілітації неповносправних осіб з 

хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу : [метод. посіб.] / Богдан 

Крук, Олександр Куц. – Львів: [Укр. технології], 2006. – 135 с. 

7. Карепов Г.В. ЛФК и физиотерапия в системе реабилитации больных 

травматической болезнью спинного мозга. – К.: Здоровья, 1991. – 184 с. 

 

 Лекція 7. Особливості фізичної терапії при травмах спинного мозку. 

Основні питання / ключові слова: Травми спинного мозку. Їх різновиди 

(струс, забій, стискання тощо). Етіологія, патогенез травм спинного мозку. 

Фізична терапія  у лікарняному та післялікарняному періодах реабілітації при 

травмах спинного мозку. Особливості іммобілізації та лікування. 

 

Практичне заняття 8. Особливості фізичної терапії при травмах 

спинного мозку. 

Основні питання / ключові слова: Клінічні прояви та симптоматика 

травм головного мозку. Характеристика періодів клінічного перебігу 

травматичної хвороби при ушкодженнях хребта і спинного мозку. Фізична 

реабілітація у лікарняному та післялікарняному періодах реабілітації при 

травмах спинного мозку. Особливості іммобілізації та лікування. Діагностика 

дисфункцій при травмах спинного мозку 

Рекомендована література: 

1. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи: навч. посіб. / Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький, ХНУ, 

2011. – 143 с. 

2. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи: Навчальний посібник. – К. Олімпійська 

література, 2006. – 196 с. 

3. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів / В. М. Мухін. 

– К. : Олімпійська література, 2010. – 486 с. 

4. Кадыков А. С. Реабилитация неврологических больных / А. С. 

Кадыков, Л. А. Черникова,    Н.  Шахпаронова. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. 

– 560 с. 

5. Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии 

нейрохирургии. – М.: 1988. – 286 с. 

6. Крук Б. Нові технології фізичної реабілітації неповносправних осіб з 

хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу : [метод. посіб.] / Богдан 

Крук, Олександр Куц. – Львів: [Укр. технології], 2006. – 135 с. 



7. Карепов Г.В. ЛФК и физиотерапия в системе реабилитации больных 

травматической болезнью спинного мозга. – К.: Здоровья, 1991. – 184 с. 

 

Змістовий модуль 4. Фізична терапія при дегенеративно-

дистрофічних ураженнях хребта 

Лекція 8. Особливості фізичної терапії при дегенеративно-дистофічних 

ураженнях хребта. 

Основні питання / ключові слова: Характеристика захворювань, що 

обумовлені дегенеративно-дистрофічними ураженнями хребта. Етіологія, 

патогенез, клініка та симптоматика захворювань хребта з неврологічними 

проявами. Особливості фізичної терапії при дегенеративно-дистофічних 

ураженнях хребта. 

 

Практичне заняття 9. Особливості фізичної терапії при остеохондрозі 

хребта з неврологічними проявами. 

Основні питання / ключові слова: Особливості фізичної терапії при 

остеохондрозі хребта з неврологічними проявами. Основні засоби і методи, 

форми,  фізичної терапії при остеохондрозі хребта з неврологічними проявами. 

Рекомендована література: 

1. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи: навч. посіб. / Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький, ХНУ, 

2011. – 143 с. 

2. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи: Навчальний посібник. – К. Олімпійська 

література, 2006. – 196 с. 

3. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів / В. М. Мухін. 

– К. : Олімпійська література, 2010. – 486 с. 

4. Кадыков А. С. Реабилитация неврологических больных / А. С. 

Кадыков, Л. А. Черникова,    Н.  Шахпаронова. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. 

– 560 с. 

5. Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии 

нейрохирургии. – М.: 1988. – 286 с. 

6. Дривотинов Б. В. Физическая реабилитация при неврологических 

проявлениях остеохондроза позвоночника: учеб. пособие / Б. В. Дривотинов, 

Т. Д. Полякова, М. Д. Панкова. – Минск: БГУФК, 2005. – 211 с. 

 

Лекція 9. Фізична терапія при радикулопатії у попереково-крижовому  

відділі хребта. 

Основні питання / ключові слова:  Радикулопатії. Етіологія, патогенез, 

клінічні прояви. Фізична терапія при радикулопатії у попереково-крижовому  

відділі хребта за періодами. 

 

Лекція 10. Фізична терапія при плекситі. 

Основні питання / ключові слова: Плексит. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви. Фізична терапія при плекситі за періодами. 



Практичне заняття 10. Фізична терапія при міофасціальному 

больовому синдромі. 

Основні питання / ключові слова: Міофасціальний больовий синдром. 

Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Фізична терапія при міофасціальному 

больовому синдромі. 

Рекомендована література: 

1. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи: навч. посіб. / Воронін Д. М., Павлюк Є. О. – Хмельницький, ХНУ, 

2011. – 143 с. 

2. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи: Навчальний посібник. – К. Олімпійська 

література, 2006. – 196 с. 

3. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів / В. М. Мухін. 

– К. : Олімпійська література, 2010. – 486 с. 

4. Кадыков А. С. Реабилитация неврологических больных / А. С. 

Кадыков, Л. А. Черникова,    Н.  Шахпаронова. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. 

– 560 с. 

5. Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии 

нейрохирургии. – М.: 1988. – 286 с. 

6. Дривотинов Б. В. Физическая реабилитация при неврологических 

проявлениях остеохондроза позвоночника: учеб. пособие / Б. В. Дривотинов, 

Т. Д. Полякова, М. Д. Панкова. – Минск: БГУФК, 2005. – 211 с. 
 

  



6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 3 3 2 2 3 3 

Відвідування семінарських          

Відвідування практичних занять 1 2 2 4 4 2 2 2 2 

Робота на семінарському занятті          

Робота на практичному занятті 10 2 20 4 40 2 20 2 20 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

         

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 4 20 6 30 3 15 4 20 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ          

Разом  69  102  64  70 

Максимальна кількість балів : 305 

Розрахунок коефіцієнта : 305/ 100 = 3,05 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 

Змістовий модуль теми курсу 
Академічний 

контроль 
Бали 

Змістовий модуль 1. Особливості фізичної терапії осіб з органічними 

порушеннями нервової системи 

1. Фізіологія і патологія нервової системи.  

2. Основи фізичної реабілітації при патології 

нервової системи. 

3. Порушення рухової функції. 

4. Чутливість та її розлади, Порушення чутливості 

Поточний 
5 

5 

5 

5 

Змістовий модуль 2. Фізична терапія при захворюваннях центральної 

та периферичної нервової системи 



Змістовий модуль теми курсу 
Академічний 

контроль 
Бали 

5. Характеристика захворювань центральної і 

периферичної нервової системи. 

6. Особливості фізичної терапії при енцефалітах та 

менінгітах 

7. Особливості фізичної терапії при пухлинах 

головного мозку. 

8. Міопатії та їх фізична реабілітація. 

9. Фізична терапія  при вегето-судинній дистонії. 

10. Фізична терапія при захворюваннях 

периферичних  нервів. 

Поточний 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Змістовий модуль 3. Фізична терапія при травмах центральної та 

периферичної нервової системи 

11. Травми центральної нервової системи (головного 

і спинного мозку).  

12. Особливості фізичної терапії при черепно-

мозкових травмах. 

13. Особливості фізичної терапії при травмах 

спинного мозку. 

Поточний 5 

5 

5 

Змістовий модуль 4. Фізична терапія при дегенеративно-дистрофічних 

ураженнях хребта 

14. Характеристика захворювань, що обумовлені 

дегенеративно-дистрофічними ураженнями хребта  

15. Особливості фізичної терапії при дегенеративно-

дистофічних ураженнях хребта. 

16. Особливості фізичної терапії з цервікалгією. 

17. Особливості фізичної терапії з люмбалгією. 

Поточний 5 

 

5 

 

5 

5 

Всього: 60 годин  85 

 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 

таких вимог: 

✓ своєчасність виконання навчальних завдань; 

✓ повний обсяг їх виконання; 

✓ якість виконання навчальних завдань; 

✓ самостійність виконання; 

✓ творчий підхід у виконанні завдань; 

✓ ініціативність у навчальній діяльності. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Форма контролю — модульне письмове тестування. 

  



Критерії оцінювання модульного письмового тестування: 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) 

несуттєвих помилок (вищий рівень) 

24 - 25 

Дуже добре 

Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) 

несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 

21 - 23 

Добре 

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) 

суттєвих помилок (середній рівень) 

18 – 20 

Задовільно 

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) 

суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

13 – 17 

Достатньо 

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  

задовольняють  мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче 

середнього рівень) 

10 -13 

Незадовільно 

Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 

результатів навчання з можливістю повторного складання модулю 

(низький рівень) 

6 – 9 

Незадовільно 

З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 
1-5 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Форма контролю — залік. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачається. 

 

6.6 Шкала відповідності оцінок 
 

Оцінка Кількість 

балів 

Відмінно 

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю 

(1-2) несуттєвих помилок (вищий рівень) 

90-100 

Дуже добре 

Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-

4) несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 

82-89 

Добре 

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю 

(1-2) суттєвих помилок (середній рівень) 

75-81 

Задовільно 69-74 



Оцінка Кількість 

балів 

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю 

(3-5) суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

Достатньо 

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  

задовольняють  мінімальні вимоги результатів навчання  

(нижче середнього рівень) 

60-68 

Незадовільно 

Знання, виконання недостатні і не задовольняють  

мінімальні вимоги результатів навчання з можливістю 

повторного складання модулю (низький рівень) 

35-59 

Незадовільно 

З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння 

відсутні) 

1-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Навчально-методична картка дисципліни 

Разом: 120 год.:  лекції - 20 год., практ. заняття - 20 год., самостійна робота - 72 год., модульний контроль - 8 год., залік 
Модулі ЗМ 1.  Особливості фізичної терапії осіб з органічними порушеннями нервової системи    (69 балів) 

Лекції 1 2 

Теми 

лекцій 

Роль нервової системи у регуляції рухів. 

Порушення рухової функції.  

Загальні основи фізичної терапії осіб з 

органічними порушеннями нервової системи. 
 

Лекції, відвід. (бали) 1 1 

Практичні заняття 
1 

 
2 

Теми практичних 

занять 

Клініко – фізіологічне обґрунтування 

застосування засобів фізичної терапії  для осіб з 

органічними порушеннями нервової системи. 
 

Методичні особливості застосування засобів 

фізичної терапії для осіб з органічними порушеннями 

нервової системи. 
 

Робота на практ. 

зан.+відвід. (бали) 
10+1 10+1 

Самост. роб, 

(бали) 
20 

Види пот. контр. 

(бали) 
Мод. контр. робота №1 (25 балів) 

Підсум. 

контроль 
 

 

 

 

 



Модулі 
ЗМ 2. Фізична терапія при захворюваннях центральної та периферичної нервової системи (102бали) 

Лекції 3 4 5 

Теми 

лекцій 

Інсульт. Види інсульту. 

Ішемічний інсульт. 

Геморагічний інсульт. 

Фізична терапія при інсульті. 
 

Фізична терапія хворих на 

дитячий церебральний параліч. 
 

Фізична терапія при 

поліомієліті. 
 

Лекції, відвід. 

(бали) 
1 1 1 

Практичні заняття 3 4 5 6 

Теми практичних 

занять 

Фізична 

терапія  хворих  при 

ішемічному та  

геморагічному 

інсульті. 
 

  Фізична терапія при 

хворобі Паркінсона. 
 

Особливості фізичної 

терапії хворих з 

радикулопа- 

тіями.  
 

Фізична терапія при 

розсіяному 

склерозі. 

Робота на практ. 

зан.+відвід. 

(бали) 

10+1 10+1 10+1 10+1 

Самост. роб, 

(бали) 
30 

Види пот. контр. 

(бали) 
Мод. контр. робота №2 (25 балів) 

Підсум. 

контроль 
 

 

 

 

 

 



Модулі 
ЗМ 3. Фізична терапія при травмах центральної та периферичної нервової системи (64 бали) 

Лекції 6 7 

Теми 

лекцій 

Особливості фізичної терапії хворих при 

черепно-мозкових травмах. 
 

Особливості фізичної терапії при травмах 

спинного мозку. 
 

Лекції, відвід. 

(бали) 

1 1 

Практичні заняття 7 8 

Теми практичних 

занять 

Особливості фізичної терапії хворих при 

черепно-мозкових травмах. 
 

Особливості фізичної терапії при травмах спинного 

мозку. 
 

Робота на практ. 

зан.+відвід. 

(бали) 

10+1 10+1 

Самост. роб, 

(бали) 
15 

Види пот. контр. 

(бали) 
Мод. контр. робота №3 (25 балів) 

Підсум. 

контроль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модулі ЗМ 4. Фізична терапія при дегенеративно-дистрофічних ураженнях хребта (70 балів) 

Лекції 8 9 10 

Теми 

лекцій 

Особливості фізичної 

терапії при дегенеративно-

дистофічних ураженнях 

хребта. 
 

Фізична терапія при 

радикулопатії у попереково-

крижовому  відділі хребта. 
 

Фізична терапія при 

плекситі. 
 

Лекції, відвід. 

(бали) 

1 1 1 

Практичні заняття 9 10 

Теми практичних 

занять 

Особливості фізичної терапії при остеохондрозі 

хребта з неврологічними проявами. 
 

Фізична терапія при міофасціальному больовому 

синдромі 
 

Робота на практ. 

зан.+відвід. 

(бали) 

10+1 10+1 

Самост. роб, 

(бали) 
20 

Види пот. контр. 

(бали) 
Мод. контр. робота №4 (25 балів) 

Підсум. 

контроль 
ЗАЛІК 
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