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ВСТУП 
 

Метою дисципліни є формування у студентів системи 
знань та вмінь застосування ортопедичного та 
реабілітаційного обладнання, технічних засобів фізичної 
реабілітації при захворюваннях органів чуття, ОРА, 
неврологічних захворювань з метою поступової адаптації до 
фізичних і психічних навантажень виховного, навчального, 
професійного і побутового характеру, навчання та праці з 
меншим обсягом навантажень, вироблення навичок 
самообслуговування або вироблення постійної компенсації 
при незворотних змінах. 

У результаті виконання лабораторних завдань 
студенти повинні навчитись добирати допоміжне 
реабілітаційне та ортопедичне обладнання в процесі 
фізичної реабілітації в залежності від діагнозу, клінічного 
стану, супутніх захворювань, віку, статі пацієнтів та 
призначеного рухового режиму з метою побудови 
реабілітаційних програм.  
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РОЗДІЛ 1 
ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

№ 
з/п 

Назва теми К-сть 
годин 

Змістовий модуль 1. Фізична реабілітація при порушеннях 
аналізаторних  систем 

1. Тема 1. Види реабілітаційного та ортопедичного 
обладнання. Спеціальні технічні засоби 
пересування. Спеціальні меблі. 

2 

2. Тема 2. Вимоги до безбар’єрного простору для 
користування людьми з обмеженими 
можливостями. 

2 

3. Тема 3. Правила супроводу осіб з обмеженими 
руховими можливостями. 

2 

4. Тема 4.  Реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання, що використовується при 
порушеннях та захворюваннях нервової системи. 

2 

5. Тема 5.  Реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання, що використовується при ДЦП. 

2 

6. Тема 6. Реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання, що використовується при інсультах. 

2 

7. Тема 7.  Реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання, що використовується при ампутаціях 
кінцівок. 

2 

8. Тема 8. Реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання, що використовується при  травмах 
ОРА. 

2 

9. Тема 9. Реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання, що використовується при 
порушеннях та захворюваннях зорового 
аналізатора. 

2 

10. Тема 10. Реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання, що використовується при 
порушеннях та захворюваннях слухового 
аналізатора. 

2 

 Разом 20 
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РОЗДІЛ 2 
 МЕДОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ 

РОБІТ 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 
 

Тема: Види реабілітаційного та ортопедичного 
обладнання. Спеціальні технічні засоби пересування. 
Спеціальні меблі. 

Мета – вивчити види реабілітаційного та ортопедичного 
обладнання, спеціальні технічні засоби пересування, 
спеціальні меблі. 
Завдання: 
1. Розглянути класифікацію реабілітаційного та 

ортопедичного обладнання. 
2. Навчити застосовувати спеціальні меблі для осіб з 

порушеними руховими можливостями. 
3. Вивчити засоби допомоги для осіб з порушеними 

моторної та сенсорної системами. 
4. Навчити застосовувати реабілітаційне та ортопедичне 

обладнання у системі інклюзивної освіти. 
5. Розглянути законодавчі та правові документи, що 

регулюють забезпечення осіб з обмеженими 
можливостями технічними засобами пересування. 

Короткий виклад теми 
У сучасній системі фізичної реабілітації широко 

застосовуються технічні засоби переміщення та спеціальні 
меблідля осіб з порушеними моторної та сенсорної 
системами.   

Спеціальні меблі для осіб з порушеними руховими 

можливостями: 

1. Вертикалізатори, 
2. Стійки-парти, 
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3. Стілець-парти, 
4. Параподіум тощо. 

Для полегшення пересування людей з обмеженими 
фізичними можливостями використовують різні засоби для 
пересування. До них відносяться - тростини для інвалідів, 
милиці, ходунки. Ці допоміжні засоби використовуються 
при травмах нижніх кінцівок, служать додатковою точкою 
опори і сприяють збереженню рівноваги під час ходьби. 
Інвалідні візочки 

• Інвалідні коляски із змінним кутом нахилу спинки 
• Крісла-каталки 
• Інвалідні коляски для повних пацієнтів 
• Дитячі інвалідні коляски 
• Моделі дитячих інвалідних колясок 
• Інвалідні коляски з важелем і електроприводом 
• Інвалідні коляски активного типу класу Люкс 
• Моделі інвалідних колясок з електроприводом 
• Інвалідні коляски для будинку і вулиці 
• Крісло-каталки і коляски з фіксованими і знімними 

підніжками 
• Моделі крісел-колясок активного типу 

Інша техніка 
• Крісла-туалети 
• Медичні тренажери виготовлені за технологією 

еластичного опору 
• Реабілітаційне устаткування 
• Багатофункціональні медичні ліжка і аксесуари 
• Медичні ліжка характеристики і різновиди 
• Насадки на унітаз 
• Ізокінетичні тренажери 
• Ортопедичні бандажі фіксатори кінцівок матраци 

подушки 
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• Тренажери, що працюють на основі опору пружності 
для обстеження і реабілітації основних суглобів 

• Інвалідна техніка 
• Спеціальні коляски і аксесуари 

Реабілітаційні ванни та басейни 
• ТОВ Медичні Фізіотерапевтичні Системи 
• Басейни для реабілітації 
• Реабілітаційні басейни 
• Ванни для гідротерапії 

Реабілітаційне обладнання Parapodium 
• Параподіум Динамічний 
• Інвалідна техніка і реабілітаційне устаткування 

Parapodium 
Ситеми проти пролежнів 

• Протипролижневі системи матраци 
• Реабілітація Профілактика пролежнів 

Слухові апарати 
• Слух-сервіс 
• Аналогові 
• Кишенькові 
• Рекомендації лікарів 

Запитання до співбесіди 

1. Охарактеризуйте поняття інвалідність та назвіть її види; 
2. Дайте характеристику соціальній роботі з інвалідами; 
3. Проаналізуйте Закон України  про реабілітацію інвалідів 

в Україні. 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 
 

Тема: Вимоги до безбар’єрного простору для 
користування людьми з обмеженими можливостями. 

Мета – вивчити вимоги до безбар’єрного простору для 
користування людьми з обмеженими можливостями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Завдання:  
1. Розглянути класифікацію елементів безбар’єрного 
простору вулично-дорожньої сфери та вимоги до них. 
2. Навчити здійснювати супровід особи з порушеннями 

ОРА на милицях по рівній місцевості, по сходах вниз, 
по сходах вверх, застосовувати спеціальні меблі. 

3. Вивчити правила безбар’єрного пересування по 
прилеглій території. 

4. Навчити застосувати реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання для осіб з обмеженими можливостями. 

Короткий виклад теми 
Можна виділити три основні групи, потреби та вимоги 

яких суттєво впливають на формування просторового 
середовища: 

• особи з ушкодженням опорно-рухового апарату; 
• особи з дефектами зору, повністю або частково сліпі; 
• особи з дефектами слуху. 
Решта інвалідів потребує менш суттєвих архітектурно-

технічних заходів і може вільно користуватися будівлями та 
спорудами, доступними для зазначених категорій. 

Встановлення технологічного простору полягає у 
визначенні меж руху, а також існуючих можливостей 
загальної рухомості на підставі постійних обстежень 
інваліда в процесі лікування та реабілітації. Внаслідок цього 
визначаються працездатність, характер і обсяг можливої 
роботи, необхідні допоміжні засоби, прилади, обладнання. 

Опис технологічного простору (ТП) охоплює наступні 
основні аспекти: 
1. ТП складається з вертикальної і горизонтальної проекцій 

рухів. Ці проекції окреслюють максимальне коло рухів 
інваліда. 
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2. ТП являє собою сумарний простір вертикальних і 
горизонтальних проекцій рухів ушкодженої кінцівки або 
тулуба інваліда. 

3. Оптимальні і максимальні висоти і глибини робочої зони 
визначаються проекціями рухів і технологічним 
простором. 

4. Вимоги до робочого місця інваліда – це сума проекцій 
рухів, пов'язаних із інвалідністю, а також ширина, висота 
і глибина робочої зони, необхідність організації 
додаткового місця для ортопедичних апаратів, охоронних 
пристроїв тощо. 

5. Під вільним комунікаційним простором розуміється 
такий простір, в якому інвалід може безпечно змінювати 
положення, місце. Він зменшується за рахунок 
раціонального складування матеріалів, різноманітних 
спеціальних пристроїв тощо. В житлі це відбувається, 
наприклад за рахунок використання вбудованих меблів. 
До комунікаційного простору відносяться також шляхи 
проїзду інвалідного візку та простір для руху персоналу. 

 
Запитання до співбесіди 

1. Проаналізуйте необхідність забезпечення доступності 
об'єктів громадського використання; 

2. Дайте характеристику ознакам доступності об'єктів 
для користування людьми з особливими потребами; 

3. Назвіть основні аспекти технологічного простору. 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 
 

Тема: Правила супроводу осіб з обмеженими 
руховими можливостями. 

Мета – вивчити правила супроводу осіб з обмеженими 
руховими можливостями. 
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Завдання:  
1. Розглянути правила супроводу людини з обмеженими 

руховими можливостями у інвалідному візку. 
2. Навчитися здійснювати супровід особи з порушеннями 

ОРА на милицях по рівній місцевості, по сходах вниз, по 
сходах вверх. застосовувати спеціальні меблі. 

3. Вивчити засоби допомоги при супроводі особи з 
порушення функцій зорового аналізатора. 

4. Навчитися застосувати реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання для осіб з обмеженими руховими 
можливостями. 

Короткий виклад теми 
Фахівці стверджують, що тільки та політика, яка 

орієнтована на модель соціальних і середовищних змін, 
здатна реалізувати і захистити громадянство інвалідів в 
якості їх соціального статусу. Завдання соціолога у зв'язку з 
цим – проводити моніторинг поточної політики держави 
щодо інвалідів з позицій соціальної критики. 

Інвалідів з ушкодженням опорно-рухового апарату 
можна розділити (в залежності від допоміжних засобів, 
які вони мусять застосовувати при пересуванні) на такі 
групи: 
1. Особи, які мають невеликі фізичні ушкодження та 

відповідно не мають обмежень чи мають незначні 
обмеження щодо можливостей самостійного 
пересування. Такі люди не потребують допоміжних 
засобів. 

2. Особи, які мають такі фізичні ушкодження, що 
зумовлюють необхідність застосування милиць, опірних 
тростин, стояків чи рухомих опор. Найпростіший засіб 
допомоги при ходінні – тростина. Ходіння при спиранні на 
тростину однією рукою потребує простору шириною 70 см. 
Спирання на дві тростини обома руками потребує ширини 
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90 см. При більш значному обмеженні у пересуванні 
використовуються тростина з підлокітниками, милиці, 
ходунки та ходунки-ролатори. Останній допоміжний засіб 
потребує площі 120x120 см при оберті на 90 градусів, та 
120x165 см - при оберті на 180 градусів. Слід зазначити, що 
всі допоміжні засоби для ходіння мають бути легкими, щоб 
інвалід міг носити їх, стійкими, щоб на них було безпечно 
спиратись, та оснащеними великими гумовими насадками, 
які значно полегшують пересування по слизькому покриттю 
та по поверхні з нахилом. 
3. Неспроможні до ходіння особи, які для пересування 
мусять користуватися інвалідними візками. При цьому візки 
можуть бути самохідними – з двигуном чи без нього - або 
такі, що пересуваються особою - помічником. 
Інвалідними візками користуються особи: 
- після важкої травми хребта; 
- які перенесли ампутацію нижніх кінцівок; 
- з важкою формою дитячого церебрального паралічу 
(ДЦП); 
- з тяжкою формою розсіяного склерозу; 
- після перенесеного інсульту, поліомієліту або іншого 
захворювання, що призвело до порушення функцій нижніх 
кінцівок. 
Запитання до співбесіди 

1. Назвіть забезпечення вільного переміщення через двері 
людей при травмах ОРА в інвалідних колясках і людей, 
що використовують інші допоміжні засоби. 

2. Які рекомендовані розміри дверей. 
3. Які вимоги до вестибюлів та входів в приміщення. 
4. Назвіть ширину коридорів. 
5. Назвіть фактори доступності всередині будинку. 
6. Які нормативні вимоги до проектування пандусів: 
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7. Охарактеризуйте супровід людини з обмеженими 
руховими можливостями.  

8. Назвіть параметри зон, пристроїв, елементів будівель і 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення. 

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 

 
Тема: Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що 
використовується при порушеннях та захворюваннях 
нервової системи. 
Мета – вивчити реабілітаційне та ортопедичне обладнання, 
що використовується при порушеннях та захворюваннях 
нервової системи. 
Завдання:  
1. Ознайомитись з характеристикою змін при захворюванні 

і ушкодженнях нервової системи. 
2. Вивчити засоби допомоги при супроводі особи з 

порушення функцій рухового аналізатора. 
3. Навчитися застосувати реабілітаційне та ортопедичне 

обладнання для осіб з обмеженими руховими 
можливостями при неврологічних захворюваннях у 
процесі фізичної реабілітації у І, ІІ, ІІІ періодах 
відновного лікування. 

Короткий виклад теми 
Особи при патології нервової системи у процесі 

реабілітаційного втручання часто потребують використання 
інвалідного візка. 

Стандартний візок 
Стандартні візки, або як їх ще називають складські чи 

госпітальні, є хромованими алюмінієвими робочими 
конячками без жодних викрутасів, які, зазвичай, можна 
зустріти у лікарнях, будинках для перестарілих та в 
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аеропортах. Стандартні візки розроблені з максимальною 
простотою у використанні та достатньою витривалістю, 
щоб вижити в умовах лікарні. Боковинки та підніжки 
стандартного візка, зазвичай, приварені до рами і не можуть 
бути пересунуті чи зняті. Одне і те ж крісло часто 
використовується більш, ніж однією особою. Стандартні 
візки переважно придатні для короткотермінового або не 
надто частого використання, але забезпечують дуже 
незначні можливості для внесення змін під час 
регулювання. Більшість змін та регулювань здійснюється 
шляхом заміни обладнання.  

 Зміни, які можна легко зробити у стандартному візку 
включають:  

•  зміну типу і розміру задніх коліс  
•  зміну типу і розміру передніх коліщат  
•  зміну розташування підніжок (переважно лише 

регулювання довжини)  
•  зміну оббивки 
Візок зі спинкою, що відхиляється 
Візок зі спинкою, що відхиляється, часто 

використовують люди, які використовують силу тяжіння 
для забезпечення рівноваги свого тіла, які не можуть 
підтримувати позу прямосидіння або потребують 
відхилятися назад, щоб зменшити тиск на сідниці.  

Переміщення осі задніх коліс вгору чи вниз змінить:  
• кут сидіння  
• кут передніх коліщат  
• положення рами  
• вашу здатність дотягнутись до ободів коліс. 
Багатофункціональні візки 
Подібно до сидінь автомобілів багатофункціональні 

візки випускаються з цілим букетом можливих регулювань і 
значно легшою можливістю здійснення підгонки, ніж у 
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стандартного чи візка зі спинкою, що відхиляється. Цей тип 
візків наявний з жорсткою рамою і рамою, що складається. 
Можливості для регулювання у багатофункціональному 
візку включають зміни:  
• численні можливі вертикальні і горизонтальні позиції 
розташування задніх коліс  
• кута сидіння  
• положення і кута передніх коліщат  
• довжини і розташування підніжок  
• кута відхилення спинки  
• розташування і типу колісних замків  
• ширини сидіння  
• глибини сидіння  
• відстані між поверхнею і сидінням  
• розвалу задніх коліс  
• висоти боковинок 
• типу і розміру задніх і передніх коліс. 

Компоненти візків 
Більшість інвалідних візків з ручним приводом 

складається з таких компонентів: задні колеса, шини, ободи 
для поштовху, колісні замки, боковинки, підніжки,  спинка. 

Запитання до співбесіди 

1. Які антропометричні дані і параметри допоміжних 
засобів. 

2. Охарактеризуйте розміри інвалідної коляски. 
3. Які розміри простору, необхідного для безперешкодного 

фронтального пересування з використанням різних 
мобільних допоміжних засобів. 

4. Проаналізуйте необхідний простір для людей в 
інвалідних візках. 

5. Яка мінімальна ширина проходу для людини, що 
пересувається в інвалідному візку. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 
 

Тема: Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що 
використовується при ДЦП. 

Мета – вивчити реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання, що використовується при ДЦП. 
Завдання:  
1. Розглянути основні форми церебрального паралічу та 

клінічні прояви функціональних порушень та причини їх 
розвитку. 

2. Вивчити спеціальне обладнання та особливості 
використання допоміжних засобів при догляді за особами 
із церебральним паралічем: для надання тілу правильної 
форми, для підтримання пози сидячи, для 
транспортування, для полегшення рухів. 

3. Навчитися застосувати реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання у процесі фізичної реабілітації дітей з ДЦП у 
І, ІІ, ІІІ періодах відновного лікування. 

Короткий виклад теми 
Дитячий церебральний параліч (ДЦП) − це органічне 

ураження центральної нервової системи, непрогресуюча 
рухова неповносправність, викликана аномальним 
розвитком або пошкодженням несформованого головного 
мозку.  

За локалізацією рухових розладів розрізняють декілька 
форм ДЦП: (класифікація форм за К. О. Семеновою): 
1. Спастична диплегія 
2. Геміпаретична форма  
3. Гіперкінетична 
4. Подвійна геміплегія 
5. Атонічно-астатична форма.  
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Реабілітаційне обладнання для дітей з ДЦП 

Під час сидіння для гальмування надмірного закидання 
голови доцільно застосування стільця з високою спинкою та 
присувним столиком під груди для профілактики 
деформації хребта, виробленню зорово-моторних реакцій.  

Технічні засоби для переміщення дітей з ураженням 

нервової системи 

Для формування самостійного переміщення та для 
корекції патологічного положення при ходьбі 
використовують допоміжні технічні засоби:  ходунки, візки, 
ортези. 

Спеціалізовані меблі 

При виражених порушеннях пози сидіння діти надають 
перевагу сидінню на сідницях між своїми стопами, ноги 
зігнуті в колінах і ротовані досередини в кульшових 
суглобах. 

В такому положенні фіксується таз і створюється опора 
для тулуба, руки звільняються для діяльності. Але постійна 
внутрішня ротація і приведення стегон, згинання колін 
сприяє розвитку контрактури деформацій в кульшових, 
колінних і гомілкостопних суглобах. 

Для профілактики положення приведення ноги дитини 
при сидінні повинні бути розведені і ротовані назовні. Для 
цього між ногами до стільця фіксують валик. Стопи при 
сидінні повинні знаходитись на опорі в середньо-
фізіологічному положенні, або легкому підошвеному 
згинанню. 

Динамічна пропріоцептивна корекція 
Лікувальний костюм Гравістат містить опорно-

постановочний бандаж для грудної частини тулуба і 
плечового поясу – реклінатор, а також фіксатори попереку, 
коліна і гомілковостопного суглобу, бандаж стопи і 
устилки-супінатори.                               
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Лікувальний костюм містить постановочні елементи, 
виконані у вигляді еластичних пластин, здатних 
фіксуватися до різних деталей костюма.  

Реклінатор знижує тонус великого грудного м'язу – 
усувається патологія рефлекторного впливу на м'язи 
плечового та тазового поясу (м'язи, що задіяні в 
патологічній м'язовій синергії). 

Існує 5 розмірів на різний зріст дитини: 110, 120, 
130,160, 160, 180 та набір тяг. 

Запитання до співбесіди 

1. Охарактеризуйте поняття «Дитячий церебральний 
параліч (ДЦП)».  

2. Назвіть форми ДЦП за локалізацією рухових розладів.  
3. Назвіть форми ДЦП за станом м’язового тонусу.  
4. Назвіть форми ДЦП за ступенем ураження.  
5. Дайте характеристику моторному обмеженню 

«Комплексна оцінка локомоторних функцій (GMFM)».  
6. Назвіть технічні засоби для переміщення дітей з ДЦП. 
7. Перерахуйте спеціалізовані меблі для дітей з ДЦП. 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 
Тема: Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що 

використовується при інсультах. 
Мета – вивчити реабілітаційне та ортопедичне 

обладнання, що використовується при інсультах. 
Завдання:  

1. Розглянути причини, класифікацію, профілактику та 
клінічні прояви функціональних порушень інсульту. 

2. Проаналізувати завдання та особливості методики 
фізичної реабілітації хворих з інсультами. 
3. Вивчити спеціальне обладнання та особливості 
використання допоміжних засобів при догляді за особами з 
інсультом. 
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4. Навчитися застосувати реабілітаційне та 
ортопедичне обладнання у процесі фізичної реабілітації осіб 
з інсультами у І, ІІ, ІІІ періодах відновного лікування. 

Короткий виклад теми 
Інсульт – це стан, що потребує невідкладної медичної 

допомоги, оскільки своєчасне надання медичної допомоги 
може звести до мінімуму пошкодження головного мозку і 
можливі ускладнення.  
Основні симптоми: 

• Порушення ходи.  
• Порушення мови і розуміння слів. 
• Параліч або оніміння на одній стороні обличчя або 

всього тіла. 
• Порушення зору з одного або обох боків. 
• Головний біль. 

Завдання та особливості методики фізичної 
реабілітації хворих з інсультам: 

Програма реабілітації може початися до виписки зі 
стаціонару. Вона може продовжуватися в спеціалізованих 
реабілітаційних відділеннях, санаторіях, в домашніх 
умовах. Ступінь відновлення після інсульту у різних людей 
різний. 

Важливий етап реабілітації – навчання стоянню і 
ходьбі. У хворих з вираженим парезом ноги цьому етапу 
передує імітація ходьби лежачи в ліжку або сидячи в кріслі. 
Хворий вчиться стояти спочатку з підтримкою методиста, 
потім самостійно, тримаючись за приліжкову раму або 
спинку ліжка. При цьому хворий прагне рівномірно 
розподіляти вагу тіла на паретичну і здорову ноги. Надалі 
пацієнт навчається ходьбі. Спочатку це ходьба на місці, 
потім ходьба по палаті з опорою, потім самостійна ходьба з 
опорою на чотири- або триніжну тростину. При хорошій 
стійкості хворого відразу учать ходити з опорою на палицю. 
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Важливим аспектом реабілітації післяінсультного хворого є 
пристосування в домашніх умовах, в побуті, спеціальний 
посуд, відвідування туалету, фіксатори на верхню кінцівку. 

Запитання до співбесіди 

1. Перерахуйте основні симптоми інсульту. 
2. Охарактеризуйте етапи реабілітації. 
3. Назвіть завдання та особливості методики фізичної 

реабілітації інсульт них хворих. 
4. Проаналізуйте пристосування, необхідні для хворих 

після інсульту, в домашніх умовах, в побуті. 
5. Які пристосування для самостійного переміщення 

інсультних хворих. 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 
Тема: Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що 

використовується при ампутаціях кінцівок. 
Мета – вивчити реабілітаційне та ортопедичне 

обладнання, що використовується при ампутаціях кінцівок. 
Завдання:  
1. Розглянути причини, класифікацію, прояви 

функціональних порушень при ампутаціях. 
2. Проаналізувати завдання та особливості методики 

фізичної реабілітації ампутованих хворих. 
3. Вивчити спеціальне обладнання та особливості 

використання допоміжних засобів при догляді за особами 
після ампутацій.  

4. Охарактеризувати милиці, ходуни, правила супроводу 
осіб після ампутацій. 

5. Навчитися застосувати реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання у процесі фізичної реабілітації осіб після 
ампутацій у І, ІІ, ІІІ періодах відновного лікування. 
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Короткий виклад теми 
Ампутація (лат.amputo – відрізаю) – хірургічна 

операція, що полягає у відтинанні периферичної частини 
якого-небудь органу. Найчастіше, коли йде мова про 
ампутацію в побутовому розумінні, мається наувазі 
ампутації кінцівки, хоча в більш ширшому розумінні, 
можна розуміти і ампутацію грудної залози, язика тощо. 
Завдання реабілітації  

У ранній післяопераційний період проводяться 
наступне відновне лікування: 
• догляд за післяопераційним швом і дотримання гігієни; 

зволоження післяопераційного рубця, особливий догляд 
для пацієнтів хворих на цукровий діабет; 

• протинабрякова терапія із застосуванням еластичних 
бинтів, компресійного трикотажу і лімфодренуючий 
масажу; 

• профілактика обмежень руху в суглобі: правильна 
іммобілізація, лікувальна гімнастика, масаж, 
голкорефлексотерапія, фізіотерапія. 

У пізній післяопераційний період, після протезування 
ампутованою кінцівки проводяться наступне відновне 
лікування: 
1.ерготерапія– навчання навичкам ходьби, звичних рухів, 

навчання правильно сідати і рухатися без допомоги 
близьких;  кінезіотерапія; 

2.   бальнеотерапія (лікування рухом у басейні); 
3. фітотерапія; 
4. масаж; 
5. голкорефлексотерапія; 
6. психологічна допомога нейропсихолога. 
Допоміжні засоби самостійного пересування  

Милиці– це засоби, які полегшують самостійне 
пересування людей з обмеженими фізичними 
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можливостями, сприяють відновленню опорно-рухових 
функцій, правильно розподіляють навантаження з нижніх 
кінцівок.  
Розрізняють: 

1. Милиці для ходьби (пахвові і підлокітні).  
2. Милиці з пристроєм протиковзання. 
3. Телескопічні милиці. Можливість регулювання по 

висоті. 
4. Милиці 3-х і 4-х опорні ліктьові забезпечують 

додаткову стійкість.  
Запитання до співбесіди 

1. Дайте характеристику поняття «Ампутація». 
2. Назвіть причини щодо ампутації кінцівки. 
3. Проаналізуйте профілактики контрактур суглобів. 
4. Які завдання реабілітації у післяопераційний період. 
5. Охарактеризуйте класифікацію протезів. 
6. Проналізуйте допоміжні засоби для самостійного 

пересування.  
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 
Тема: Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що 

використовується при травмах ОРА. 
Мета – вивчити реабілітаційне та ортопедичне 

обладнання, що використовується при травмах ОРА. 
Завдання:  
1. Розглянути причини, класифікацію, клінічні прояви, 

функціональні порушення при переломах верхніх та 
нижніх кінцівок. 

2. Дати характеристику травмам і захворюванням хребта та 
пошкодженням кісток тазу. 

3. Розглянути причини, класифікацію, клінічні 
прояви,функціональні порушення при спинно-мозковій 
травмі. 
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4.Проаналізувати завдання та особливості методики 
фізичної реабілітації при травмах ОРА. 

3. Вивчити спеціальне обладнання та особливості 
використання допоміжних засобів при догляді за особами 
при травмах ОРА.  

4. Охарактеризувати фіксатори для кінцівок,  правила 
супроводу осіб після ампутацій. 

5. Навчитися застосувати реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання у процесі фізичної реабілітації осіб з 
травмами ОРА у І, ІІ, ІІІ періодах відновного лікування. 

Короткий виклад теми 
Для полегшення пересування людей з вираженими 

порушеннями опорно-рухового апарату використовуються 
ходунки для інвалідів. Ці пристосування служать 
допоміжної опорою людини при ходьбі, а також сприяють 
збереженню рівноваги і призначені для зменшення 
навантаження на ноги, спину і хребет. 

TRAComputer – апарат комп'ютерного витягнення і 
Mili – діатермічний прилад для глибокого прогрівання і 
релаксації під час витягнення 

Для ефективної терапії необхідно прикладати велику 
силу натягу, при цьому не повинно трапитися 
перерозтягання. TRAComputer застосовує переривчасту і 
пульсуючу тракцію. Переривчаста означає, що сила 
задається на короткий час, потім настає пауза, і сила натягу 
знову зростає. Таким чином, виникає реакція волокон 
м'язових тканин із контракцією. 

При гармонійно пульсуючому натягненні вся активна 
сила передається приємною пульсуючою вібрацією. Тракція 
задається комп'ютерною програмою з візуальним 
проходженням терапії на дисплеї. Комп'ютер постійно 
перевіряє задані дані.  
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Фіксатори для верхніх кінцівок  
    Допоміжні засоби пересування 

Палиці – допоміжні пристосування, які служать 
додатковою точкою опори для інвалідів, людей похилого 
віку, хворих із захворюваннями опорно-рухового апарату в 
період реабілітації. Використовуються для створення 
рівноваги людини під час ходьби і забезпечують стійкість в 
положенні спокою. 

Багатоопорна палиця включає кілька ніжок, які 
забезпечують додатковий комфорт і стійкість. Така палиця 
рекомендується для людей з порушеннями рівноваги і 
частими запамороченнями. 
Запитання до співбесіди 

1. Назвіть правила супроводу осіб з обмеженими руховими 
можливостям;  

2. Охарактеризуйте правила супроводу особи на протезах, 
за допомогою милиць, ходилок; 

3. Обґрунтуйте необхідність облаштування місця для 
паркування автотранспорту; 

4. Назвіть фактори забезпечення вільного переміщення 
через двері людей при травмах ОРА в інвалідних 
колясках і людей, що використовують інші допоміжні 
засоби; 

5. Проаналізуйте облаштування ліфта для осіб з 
обмеженими руховими можливостям. 

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 

Тема: Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що 
використовується при порушеннях та захворюваннях 
зорового аналізатора. 

Мета – вивчити реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання, що використовується при порушеннях та 
захворюваннях зорового аналізатора. 
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Завдання:  
1. Розглянути види порушень зору: вроджені та набуті.  
2. Дати характеристику супутнім розладам систем 

організму при порушеннях зору. 
3. Розглянути стан фізичного розвитку осіб різного віку з 

вадами зору. 
4. Проаналізувати основи соціальної, психічної та 

трудової реабілітації осіб з вадами зору. 
5. Вивчити спеціальне обладнання та особливості 

використання допоміжних засобів для особі з 
порушенням функцій зорового аналізатора.  

6. Охарактеризувати абетку Брайля, застосування 
тростини. 

7. Навчитися супроводжувати осіб з порушенням функцій 
зорового аналізатора у процесі фізичної реабілітації. 

Короткий виклад теми 
Відповідно до ступеня порушення функції зорового 

аналізатора осіб із стійкими вадами зору поділяють на 
сліпих і слабкозорих: 
- cліпота – зорові відчуття або зовсім відсутні, або 
зберігається відчуття світла чи незначний залишковий зір, 
проте недостатній для звичайної життєдіяльності; 
- слабкозорість – виразне зниження гостроти зору або 
значне порушення інших зорових функцій (наприклад, 
звуження меж поля зору), або прогресуюче захворювання. 
Проте навіть сильно порушений зір є провідним 
аналізатором. 
Класифікація видів порушень зору:  
- розлад рефракції, яке передбачає пригнічення здатності 
ока чітко розглядати об'єкти, розташовані на певній 
дистанції від органів зору;  
- розлад акомодації, що припускає, наприклад, пресбіопію, 
або кажучи простою мовою далекозорість, коли людина не 
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може чітко розглянути об'єкти, що знаходяться на різному 
видаленні;  
- розлад периферичного або бокового зору, коли людина не 
в змозі розгледіти чітко предмети, розташовані по боках від 
органів зору або не може розглянути рухомі предмети;  
- розлад адаптаційної здатності очей, коли, наприклад, зір 
погіршується при спробі пристосуватися до умов швидко 
змінює свою інтенсивність освітлення. Наприклад, очі, які 
страждають таким видом порушень зору, не можуть довгий 
час звикнути до темряви або зовсім не звикають до неї.  
- розлад здатності ока орієнтуватися в умовах сутінків або в 
затемненому приміщенні. Таке порушення носить в народі 
назву куряча сліпота.  

Палиця-орієнтир.  Використовується для полегшення 
самостійного пересування не зрячих людей. Використання 
тростин при ходьбі покращує рівновагу, за рахунок 
утворення додаткової точки опори. Складна конструкція 
забезпечує додаткову зручність: компактність палиці при 
транспортуванні. 
Запитання до співбесіди 

1. Назвіть порушення зорової функції; 
2. Проаналізуйте ступені порушення функції зорового 

аналізатора;  
3. Дайте характеристику органічним видам порушення 

зору;  
4. Назвіть причини функціональних порушень зору;  
5. Охарактеризуйте супровід осіб з палицею-орієнтиром; 
6. Обґрунтуйте необхідність застосування піктограм; 
7. Проаналізуйте застосування абетки Брайля.  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10 
Тема: Реабілітаційне та ортопедичне обладнання, що 

використовується при порушеннях та захворюваннях 
слухового аналізатора. 

Мета – вивчити реабілітаційне та ортопедичне 
обладнання, що використовується при порушеннях та 
захворюваннях слухового аналізатора. 
Завдання:  
1. Розглянути види порушень слуху: вроджені та 

набуті,ступені порушення слуху: глухота та 
приглухуватість; причини інвалідності по слуху. 

2. Дати характеристику супутнім розладам систем 
організму при порушеннях слуху. 

3. Розглянути порушення основних функцій організму при 
порушеннях слуху: порушення психічних функцій, 
порушення статодинамічних функцій, порушення 
сенсорних функцій. 

4. Вивчити спеціальне обладнання та особливості 
використання допоміжних засобів для особі з 
порушенням функцій слухового аналізатора.  

Короткий виклад теми 
Порушення слухової функції 
За ступенем виразності та складністю порушення 

слухової функції поділяються на такі види: 
- глухота – глибоке стійке двостороннє порушення слуху, 

вроджене або набуте у ранньому віці до того, як у дитини 
сформувалось мовлення; 

- туговухість – часткова слухова недостатність з різним 
ступенем виразності, яка є причиною порушень мовного 
розвитку; 

- пізнооглухлість – втрата слуху після того, як мовлення 
було сформованим. 
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Особи з дефектами слуху перебувають у повній 
звуковій ізоляції та можуть концентрувати свою увагу 
тільки на тому, що розпізнається за допомогою зору. Шум 
оточення не відвертає їх уваги, що може зарадити при 
мануальній та розумовій праці. Люди з вадами слуху 
потребують оптичної допомоги. Маючи, як правило, 
загострений зір, вони добре сприймають і розуміють 
виразні написи та світлові сигнали. 
Запитання до співбесіди 

1. Назвіть причини, що викликають порушення 
формування мови, пов’язані з органічними поразками 
ЦНС.  

2. Назвіть групу ризику дітей першого року життя по 
приглухуватості і глухоті. 

3. Дайте характеристику звукопровідному апарату органу 
слуху. 

4. Назвіть причини порушення слухової функції. 
5. При якому ураженні слуху виникають труднощі в 

сприйнятті мови. 
6. Охарактеризуйте будівлі та споруди, що розраховані на 

відвідування та перебування інвалідів з вадами слуху. 
7. Обгрунтуйте застосування дактилю. 
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РОЗДІЛ 4 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Розподіл балів, що присвоюється студентам  
Залік 

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума Змістовий модуль №1 

Т 
1 

Т 
2 

Т 
3 

Т
4 

Т5 Т6 Т 
7 

Т 
8 

Т 
9 

Т 
10 

10 10 10 10 10  10 10 10 10 10 100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
зараховано 82-89 добре  

74-81 
64-73 задовільно  
60-63 

35-59 

незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 

не зараховано 
з можливістю 
повторного 
складання 

0-34 

незадовільно з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано 
з обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 
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