
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

 

Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту 

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології  

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 

«ЕРГОТЕРАПІЯ» 

 

Курс ІV 

 

Спеціальність: 227 -  Фізична реабілітація 

 

Форма проведення: письмова 

 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

 

Максимальна кількість: 40 балів 

 

Критерії оцінювання ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ БІЛЕТІВ 

 

Оцінка Кількість 

балів 

Відмінно 

Вищий рівень – вияв студентом повних, систематичних 

знань в заданому обсязі, передбаченому навчальною програ-

мою; здатність до самостійного інтерпретування 

одержаних знань; успішне виконання всіх практичних 

завдань; відсутність помилок.  

36 – 40 

Дуже добре 

Вище середнього рівень – вияв студентом повних, 

систематичних знань в заданому обсязі, передбаченому 

навчальною програмою; здатність до самостійного 

інтерпретування одержаних знань; 

наявність декількох (1-2) несуттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

31 – 35  

Добре 

Середній рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених  

обсягом навчальної програми; неповна здатність до 

самостійного інтерпретування одержаних знань; наявність 

незначної кількісті (1-2) суттєвих помилок у виконанні 

21 – 30  



Оцінка Кількість 

балів 

теоретичних і практичних завдань. 

Задовільно 

Нижче середнього рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених обсягом навчальної програми; наявність 

значної кількісті (3-5) суттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

16-20 

Достатньо 

Нижче середнього рівень – знання, виконання в неповному 

обсязі, передбачених обсягом навчальної програми, але є 

достатніми і  задовольняють мінімальні вимоги майбутньої 

фахової діяльності.   

11-15 

Незадовільно 

Низький рівень – знання недостатні, поверхові, 

фрагментарні і відповідають початковим уявленням про 

предмет вивчення; невміння виконувати теоретичні 

практичні завдання; наявні мінімальні знання дозволяють 

повторне складання екзамену. 

6-10 

Незадовільно 

Знання, вміння відсутні. Обов'язковий повторний курс 

дисципліни.  

1-5 

 

 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів 

 

1. Вместе к самостоятельной жизни: Опыт работы Центра лечебной педагогики и 

дифферецированого обучения Псковской области /  Е.А.Виноградова, Е.А.Зуева, 

А.Г.Нестерова, А.М.Царев; под ред. А.М. Царева – Псков: ПОИПКРО, 2014. -  161с. 

2. Дубровский В.И. Лечебная физкультура и врачебный контроль: 

Учебник для студентов мед. вузов. – М .: ООО «Медицинское 

информационное агенство», 2006. – 598 с. 

3. Ільченко І.С. Арт-терапія: навчальний посібник для студентів. – 

Умань: Видавничо-поліграфічн. центр «Візаві», 2013. 150 с. 

4. Мухін В. М.  Фізична реабілітація: підручник – К.: Олімпійська 

література,  2010. – 488 с. 

5. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії: підручник / [Л.О. 

Вакуленко, В.В. Клапчук, Д.В. Вакуленко та ін.]; за заг. ред. Л.О. 

Вакуленко, В.В. Клапчука. Тернопіль: ТДМУ. 2018. – 372с. 

6. Порада А. М. Медико-соціальна реабілітація і медичний контроль: підручник / 

А. М. Порада, О. В. Порада. – Київ: Медицина, 2011.  – 295 с. 



7. Швесткова Ольга, Свєцена Катерина та кол. Ерготерапія. Підручник 

для студентів бакалаврського напрямку підготовки «Ерготерапія» на 1-у 

медичному факультеті Карлового університету. 

8. Григус І. М. Фізична реабілітація в пульмонології : навчальний 

посібник / І. М. Григус. – Рівне, 2015. – 186 с. 

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

захворюваннями нервової системи: Навч. посібник. – Київ: Олімпійська 

література, 2006. - 196с. 

10. Пархотик І.І. Фізична реабілітація при захворюваннях органів 

черевної порожнини (Російською мовою). – К.: Олімпійська література, 

2003. – 223с. 

11. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / под 

ред. И.Н. Макаровой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 304 с. 

12. Фізична реабілітація, спортивна медицина: підручник для студ. вищих 

мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.] 

; за ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – 

Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. – 456 с. : іл. 79. 

Інформаційні ресурси: 

1. www.sport-health.com.ua 

2. www.bookmed.com 

3. www.zdorow.com. 

4. www.geo.mdpu.org.ua 

5. www.sunnyroad.org.ua 

6. www.nbuv.gov.ua 

7. www.likar.uz.ua 

8. http://ukrshealth.ru/rizne/medicina/30248-trudoterapija-reabilitacija-

praceterapieju-metod.html 

9. http://ukrzdrav.ru/ustatkuvannja/8833-trudoterapija-likuvannja-

praceju.html 

10. https://aupam.ru/pages/medizina/reab_ruk_rbsdn_t1/page_25.htm 

11. http://manuals.sdc-eu.info/ 

12. https://uk.wikipedia.org/.. 
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Перелік питань 

 

1. Дайте визначення поняття "ерготерапія". 

2. Визначте основні історичні аспекти ерготерапії. 

3. Законодавство про реабілітацію та ерготерапію в Україні. 

4. Місце ерготерапії в системі медичної та соціальної реабілітації.  

5. Дайте визначення – реабілітаціїї та абілітації. 

6. Наведіть декілька визначень поняття «здоров`я». 

7. Наведіть галузі використання ерготерапії. 

8. Розкрийте три основні компоненти ерготерапії: особа, діяльність, 

навколишнє середовище. 

9. Визначте сферу діяльності ерготерапевта.  

10. Визначте функціональні обов’язки ерготерапевта. 

11. Визначте цілі та завдання ерготерапії.  

12. Філософія ерготерапії, цінності переконання, етичні аспекти. 

13. Визначте інструменти ерготерапії,  складові ерготерапевтичного процесу.   

14. Визначте особливості функціональної оцінки та діагностики в  

ерготерапії. 

15. Охарактеризуйте що таке –  анамнез. 

16. Охарактеризуйте що таке –  аспекція. 

17. Що таке – Канадська оцінка виконання діяльності (COPM). 

18. Визначте що таке міжнародна класифікація функціонування (МКФ). 

19. Розкрийте цілі та застосування МКФ. 

20. Дайте визначення поняття «Домен», наведіть приклади. 

21. Охарактеризуйте ерготерапевтичний підхід до пацієнтів із руховими 

порушеннями. 

22. Охарактеризуйте ерготерапевтичний підхід до пацієнтів з порушеннями 

когнітивних функцій. 

23. Охарактеризуйте ерготерапевтичний підхід до пацієнтів з 

психосоціальними розладами. 

24. Охарактеризуйте використання технічних допоміжних засобів в 

ерготерапії. 

25. Визначте адаптацію до зовнішнього оточення пацієнта. 

26. Охарактеризуйте основи ергономіки. 

27. Дайте визначення поняття "трудова реабілітація". 

28. Визначте місце трудової реабілітації в комплексній реабілітації хворих. 

29. Шляхи в працетерапії щодо відновлення рухових функцій. 

30. Розкрийте застосування працетерапії на різних етапах реабілітації. 

31. Розкрийте значення колективної діяльності під час занять з працетерапії. 



32. Назвіть механізми лікувальної дії трудових операцій на організм хворого 

і дайте кожному характеристику. 

33. Оцінка ефективності ерготерапії хворих за шкалою рівня активності руки. 

34. Оцінка ефективності ерготерапії за діаграмою повсякденної діяльності 

хворих. 

35. Оцінка ефективності ерготерапії хворих за опитувальником щоденної 

активності. 

36. Розкрийте значення арт-терапії як окремого випадку трудової реабілітації. 

37. Розкрийте організацію розвиваючого дозвілля: розвиваючі ігри, сенсорні 

ігри, стенди  та тренажери для дрібної моторики. 

38. Розкрийте основні форми арт-терапевтичної роботи. 

39. Що таке шкала оцінки спастичності Ашворта. 

40. Що таке шкала Бартел. 

41. Що таке шкала оцінки рівноваги Берга. 

42. Що таке госпітальна шкала тривоги і депресії. 

43. Що таке лист монітування цілі. 

44. Що таке модифікована шкала Ренкін та де вона застосовується. 

45. Що таке шкала оцінки рівноваги та ходи Тінетті. 

46. Що таке шкала рухливості людей літнього віку. 

47. Що таке тест оцінки ризику падіння «Поворот на 180 градусів». 

48. Складіть алгоритм дій коли пацієнт впав. 

49. Розкрийте за допомогою чого ерготерапевт можне оцінити велику 

моторику пацієнта. 

50. Розкрийте за допомогою чого ерготерапевт можне оцінити дрібну 

моторику пацієнта. 

 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

 

При наявності карантину у період складання сесії екзамен буде 

проводитися дистанційно. 

Форма проведення екзамену – у вигляді комп’ютерного тестування. 

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично 

заносяться до електронного журналу після тестування. 

Кількість питань – 40 з варіантами відповідей. 

Критерії оцінювання: 1 питання – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів.  

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 40 хвилин. 

 



Тестові запитання будуть складені за наступними темами 

дисципліни: 

 

1. Законодавство про реабілітацію в Україні. Фізична терапія і ерготерапія     

-  сучасні реабілітаційні спеціальності. Ерготерапія. Визначення. Історія 

ерготерапії. 

2. Ерготерапія в системі медичної та соціальної реабілітації. Сфера 

діяльності ерготерапевта. Функціональні обов’язки ерготерапевта. 

3. Ерготерапія. Загальні поняття. Цілі та завдання. Етичні аспекти. 

Філософія, цінності переконання. Інструменти ерготерапії. Складові 

ерготерапевтичного процесу.   

4. Особливості функціональної оцінки та діагностики в умовах ерготерапії. 

Загальні поняття. Анамнез, спостереження. Стандартизовані тести, методи 

й інструменти. 

5. Ерготерапевтична оцінка та функціональна діагностика функціональних 

пошкоджень різного типу (порушення функції). 

6. Оцінка великої моторики, дрібної моторики, акту хапання, тонкої 

моторики за допомогою стандартизованих тестів, оцінка чутливості, 

оцінка пацієнтів із порушенням уваги, пам`яті, із порушенням зору.  

7. Моделі людської діяльності та її оцінка: Canadian Occupational 

Performance Measure (COPM) – Канадська оцінка виконання діяльності; 

Model of Human Occupation (MOHO); Ерготерапевтична модель KAWA. 

8. Область діяльності, догляд за собою, робота, дозвілля, компоненти 

виконання діяльності, рухові, чутливі, когнітивні, психологічні, соціальні, 

утруднення. 

9. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров`я, стан здоров`я (травма, хвороба), структура та функції організму 

(порушення), участь у житті суспільства (обмеження), активність 

(обмеження), оточуючі фактори, особистість,  фізичне оточення, соціальне 

оточення, місце проведення діяльності, мотивація, причини, цінності, 

інтереси, звички, процес адаптації діяльності, модель континуума 

здоров`я. 

10. Активність повсякденного життя, аналіз активності повсякденного життя, 

оцінка активності повсякденного життя, рухові тести. 

11. Зовнішнє оточення, адаптація до зовнішнього оточення, основи 

ергономіки, ергономічний побут. 

12. Ерготерапія пацієнтів із руховими порушеннями. Фізичні вади пацієнтів, 

рухові порушення, біомеханічний підхід, нейро-розвиваючі підходи, 



Бобат – терапія, порушення функцій верхніх кінцівок, порушення 

чутливості. 

13. Ерготерапія у пацієнтів із психосоціальними розладами. Застосування 

ерготерапії у психіатрії, розлади почуттів, сприйняття, інстинктів, пам`яті, 

мислення, інтелекту, свідомості, діяння, особистості, госпіталізація, 

суспільний догляд, принципи спілкування з пацієнтами. 

14. Ерготерапевтичні методи, що застосовуються у пацієнтів із порушеннями 

когнітивних функцій. Застосування ерготерапії при когнітивних розладах, 

ерготерапевтичні методи, швидкість обробки інформації, пам`ять, увага, 

керуючі функції, гнозис, праксис, зорово-просторове сприйняття, мова, 

реабілітація пам`яті. 

15. Використання технічних допоміжних засобів і сучасних технологій. 

Технічні допоміжні засоби в ерготерапії, сучасні технології, візки, 

ходунки, ортези, протези, засоби для пересування, засоби для приймання 

їжі, засоби для гігієни, засоби для навчання, засоби та устаткування для 

реабілітації. 

16. Ерготерапія на груповому рівні. Оцінка домашнього середовища,  

еволюція квартири, місцевість навколо будинку, доступ до будинку, 

ергодіагностика. 
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