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Мета викладання  дисципліни – сформувати у 

студентів знання про хвороби й травми нервової 

системи, набуття ними теоретичних знань і практичних 

навичок для оцінки порушень при захворюваннях 

нервової системи; дати ґрунтовні знання принципів та 

завдань корекції у процесі фізичної реабілітації 

неврологічних хворих; навчити майбутніх спеціалістів 

розвивати у собі спостережливість, дослідницькі 

інтереси, здатність вивчати загальний стан хворого, 

забезпечувати гнучку тактику застосування засобів 

корекції сфери на етапах відновлювального лікування. 

У результаті виконання лабораторних завдань 

студенти повинні знати особливості перебігу 

захворювань в неврології; наслідки та ускладнення 

неврологічних захворювань; механізми лікувальної дії 

основних та допоміжних засобів фізичної реабілітації, 

які застосовуються у відновному лікуванні в неврології, 

методику застосування, принципи їх поєднання; 

реабілітаційні стандартні шкали та тестування для 

обстеження рівня ушкодження моторної сфери 

неврологічних хворих; спеціальні технічні допоміжні 

засоби, реабілітаційне обладнання для забезпечення 

самостійності та мобільності неврологічного хворого.  

Студенти повинні вміти формувати програму фізичної 

реабілітації з урахуванням індивідуального стану 

хворого, особливостей перебігу захворювання або 

неврологічного ушкодження, їх наслідків;визначати 

показання та протипоказання до засобів фізичної 

реабілітації неврологічних хворих; складати програми 

фізичної реабілітації при неврологічних 

захворюваннях;застосовувати ортопедичне та 

реабілітаційне обладнання у процесі реабілітаційного 

втручання. 
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2. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Порушення функцій 
нервової системи людини. 

2 

2 Тема 2. Сенсорно-рухова 
інтеграція. 

2 

 

3 Тема 3.Методика застосування 
основних та допоміжних засобів  
фізичної реабілітації. 

2 

4 Тема 4. Принципи обстеження 
неврологічних хворих. 

2 

5 Тема 5. Фізична реабілітація 
хворих з наслідками черепно-
мозкової травми. 

2 

6 Тема 6.Фізична реабілітація 
хворих після інсульту. 

2 

7 Тема 7. Фізична реабілітація 
хворих на дитячий церебральний 

параліч. 

2 

8 Тема 8. Фізична реабілітація 
хворих на розсіяний склероз. 

2 

9 Тема 9. Фізична реабілітація 
хворих напаркенсонізм 

2 

10 Тема 10. Фізична реабілітація 
хворих при травмах спинного 
мозку. 

2 

 Разом 20 
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3. МЕДОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 
Тема: Порушення функцій нервової системи 

людини 
Мета – вивчити порушення, які виникають при 

захворюваннях центральної та периферичної нервової 

системи людини. 

Завдання:  
1. Розглянути причини, клініку, перебіг захворювань 

та порушень центральної та периферичної нервової 

системи людини; 

2. Розглянути поняття «параліч», «плегія» при 

центральних та периферичних ураженнях; 

3. Вивчити види чутливості та їх порушення при 

захворюваннях та травмах центральної та периферичної 

нервової системи.;  

Короткий виклад теми 
Найважливіші функції нервової системи: 

• Основне значення нервової системи полягає у 

забезпеченні найкращого пристосування організму до 

впливів зовнішнього середовища і здійсненні його 

реакцій як єдиного цілого; 

• Нормальна взаємодія організму з зовнішнім 

світом; 

• Забезпечення поведінки згідно з умовами життя; 

• Об’єднання і регуляція всіх функцій організму, 

його органів, тканин, клітин і внутрішньоклітинних 

структур; 

• Пускова дія функціонування (скорочення м’язів). 

 Причини вад розвитку нервової системи 

 В результаті порушення ембріогенезу натому, чи 

іншому етапі, виникають вроджені вади. Порушення 
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ембріонального розвитку в І триместрі приводить до 

грубих вад розвитку нервової системи – дефектів 

змикання нервової трубки, порушенню росту і 

диференціації мозкових гемісфер і шлуночкової системи 

мозку. Аномалії і вади розвитку мозку часто 

супроводжуються множинними малими аномаліями 

розвитку (дизембріогенетичними стигмами). Це 

зумовлене тим, що шкіра і нервова система 

розвиваються з одного ембріонального зачатка – 

ектодерми. Загальна частота вроджених вад розвитку 

складає 15 – 42 на 1000 народжених. З них на долю вад 

нервової системи припадає 26 – 28 %.  У 1 на 100 

новонароджених виникає дефект закриття невральної 

трубки, у абортусів – у 20 %, які може поєднуватися з 

іншими вадами. 

Рухова система (система довільних рухів).  
 Рухова система забезпечує проведення нервового 

імпульсу від кори головного мозку до м”язів, а шлях, 

яким здійснюється реалізація рухового імпульсу, 

називається руховим. 

Руховий (кірково-м”язовий) шлях є 

двонейронним;  відповідно складається з центрального і 

периферійного нейрону. Від центрального рухового 

нейрону починаються два шляхи: кірково-

спинномозковий (пірамідний) та кірково-ядерний. Від 

периферійного рухового нейрона починаються також 

два шляхи: спинно-мозково-м”язовий та та ядерно-

м”язовий. 

Пірамідний або кірково-спинномозковий шлях  

починається від великих пірамідних клітин кори 

головного мозку (клітин Беца), що розташовані в 

передній центральній звивині, задніх відділах верхньої 

та середньої лобних звивин та в парацентральній частці. 

Представлення клітин Беца в передній центральній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

звивині зворотнє розташуванню частин тіла: в 

верхньому відділі представлена нога, в середньому – 

рука, в нижньому – м”язи обличчя. Іннервація 

мускулатури перехресна.  

Таким чином, пірамідний шлях є першим 

(центральним) нейроном рухового (кірково-м”язового) 

шляху. 

Кірково-ядерний шлях починається в нижній третині 

передньої центральної звивини, проходить через 

променистий вінець, коліно внутрішньої капсули, 

направляється до мозкового стовбура, де закінчується у 

ядрах черепних нервів. Підходячи до ядер волокна 

шляху здійснюють неповне надядерне перехрестя (за 

винятком нижнього ядра лицевого нерва та ядра 

підязикового нервів, над якими перехрестя повне). 

Дослідження рефлекторно-рухових функцій 
Для  виявлення розладів системи довільних рухів 

(паралічів чи парезів) вивчають: 

1.     Об’єм активних рухів 

2.     Силу м’язів 

3.     М’язовий тонус 

4.     Наявність атрофій чи гіпотрофій 

5.     Наявність фібрилярних чи фасцикулярних 

посмикувань м’язів. 

6.     Рефлекси 

7.     Патологічні рефлекси 

Огляд м'язового стану доповнюється спостереженням за 

ходою, вставанням зі стільця або ліжка тощо. 

Дослідження м'язової сили треба проводити послідовно 

за тестом Ловета. 

Обстеження рефлексів має важливе значення, 

оскільки вони становлять основу нервової діяльності.  
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Запитання до співбесіди 
1. Охарактеризуйте рухову функцію та клініку 

порушення рухової функції при захворюваннях та 

травмах центральної та периферичної нервової системи. 

2. Обгрунтуйте загальні та локальні прояви 

паралічу, плегії при центральних та периферичних 

ураженнях нервової системи. 

3. Назвіть види порушення чутливості при 

захворюваннях та травмах центральної та периферичної 

нервової системи. 

4. Дайте характеристику вегетативно-трофічних 

порушень. 

5. Назвіть порушення вищих коркових функцій. 

 
Лабораторна робота № 2 
Тема: Сенсорно-рухова інтеграція. 
Мета – розглянути поняття сенсорно-рухової 

інтеграції при захворюваннях та травмах центральної та 

периферичної нервової системи. 

Завдання:  
1. Охарактеризувати поняття сенсорно-рухової 

інтеграції.  

2. Обгрунтувати потребу корекції та розвитку 

сенсорно-рухової сфери при захворюваннях та травмах 

центральної та периферичної нервової системи. 

3. Розглянути приклади порушення сенсорно-

рухової інтеграції осіб різної вікової категорії при 

захворюваннях та травмах центральної та периферичної 

нервової системи. 

4. Дайте характеристику темпераментам особистості 

та змінам, які відбуваються при порушенні сенсорно-

рухової сфери. 

5. Навчитись складати програму сенсорного 

розвитку дітей. 
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Короткийвиклад теми 
Загальна програма сенсорного розвитку 
Дитина з порушенням сенсорної інтеграції не може 

ефективно і плавно адаптуватися до навколишнього 

середовища і отримувати задоволення від усього, що 

його оточує. Тому він потребує специфічної, спеціально 

організованої для нього, середовища, яким є, наприклад, 

сенсорна кімната. 

Метод сенсорної інтеграції сприяє злагодженій роботі 

всіх сенсорних систем, які є взаємопов'язаними: зорової, 

тактильної (дотик), рухової, нюхової, слухові, смакові і 

вестибулярної. Займатися з дитиною сенсорної 

інтеграцією можна вже від його народження, адже 

сенсорні системи у нього починають формуватися ще в 

утробі матері. Заняття сенсорної інтеграції є потужним 

стимулом для подальшого розвитку дитини і мають 

безпосередній вплив на формування у нього рухових 

навичок. Програма сенсорного розвитку може проходити 

як окремий курс або в комплексі з різними программами 

фізичної терапії. 

Тривалість програми: 6-12 днів. 

Тривалість заняття: 1:00. 

Мета програми: Забезпечення необхідної кількості 

сенсорних (вестибулярних, рухових і тактильних) 

стимулів з метою поліпшення умов для злагодженої 

роботи центральної нервової системи. 

Показання: дитячий церебральний параліч, затримка 

психомоторного розвитку, генетичні захворювання 

(наприклад, синдром Дауна), аутизм, розумова 

відсталість, гіперактивність, синдром дефіциту уваги і 

інші психофізичні розлади. 

Спостереження та консультації: невролога, педіатра, 

фізичного терапевта, психолога. 
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Запитання до співбесіди 
1. Які чинники необхідно враховувати при побудові 

основних завдань реабілітації осіб з обмеженими 

можливостями. 

2. Розкрийтевплив темпераменту на внутрішню 

картину хворобилюдини з обмеженимиможливостями. 

3. Якіфакториивпливають на характер 

міжособистіснихвідносинусім'ї пацієнта  з 

обмеженимиможливостями. 

4. Якіметодикорекціїзастосовуютьвсистемі 

реабілітаційноїдопомоги людям з 

обмеженимиможливостями. 

5. В чомуполягаєфункціональнийефект 

реабілітаційного впливу на особистість з 

обмеженимиможливостями. 

 
Лабораторна робота № 3 
Тема: Методика застосування основних та 

допоміжних засобів фізичної реабілітації в 
неврології. 

Мета – оволодіти теоретичними засадами методології 

фізичної реабілітації хворих із травмами і 

захворюваннями центральної та перифирічної нервової 

системи. 

Завдання: 
1. Визначити завдання фізичної реабілітації в 

неврології.  

2. Вивчити методики відновлення рухових навичок 

при реабілітації хворих на нервові захворювання. 

3. Охарактеризувати механізми впливу масажу, ЛФК, 

фізіотерапії, механо- і працетерапії при нервових 

захворюваннях.  

4. Розглянути гідротерапію як один з основних 

засобів реабілітації неврологічних захворювань. 
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Короткий виклад теми 
Особливості ЛФК при неврологічній і 

нейрохірургічній патології. 
1.     Раннє призначення ЛФК. Передбачає 

використання збережених функцій і новостворених, що 

пристосовані до змінених умов неврологічного, 

соматичного та вісцерального статусу. 

2.     Вибіркове використання ЛФК для відновлення 

порушених функцій чи компенсації втрачених. 

3.     Використання спеціальних вправ по 

патогенетичному принципу в поєднанні з 

загальноукріплюючою дією ЛФК. 

4.     Дотримання принципу адекватності при 

постійній змінюваності фізичних вправ у залежності від 

можливостей хворого та присутність тренувального 

ефекту. 

5.     Поступове невпинне розширення рухового 

режиму від положення лежачи до можливості 

необмеженого пересування. 

Засобами ЛФК при захворюваннях нервової системи 

є вихідні положення, масаж, спеціальні лікувально-

гімнастичні вправи. Останні поділяють: 

а) для зміцнення сили м’язів; 

б) для отримання строго дозованих м’язових 

напружень; 

в) для отримання диференційованих напружень і 

розслаблень окремих м’язів і м’язових груп; 

г) для правильного відтворення рухового акту в 

цілому (швидкість, плавність, точність рухів); 

д) протиатактичні вправи, спрямовані на відновлення 

та покращення координації рухів; 

е) антиспастичні та протиригідні; 

є) рефлекторні та ідеомоторні; 
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ж) на відновлення чи нове формування прикладних 

рухових навиків (стояння, ходьба, побутові навики); 

з) пасивні в т.ч. мануальна терапія. 

Задачі ЛФК при центральних і периферичних 
паралічах. 

1. Покращення кровотоку і нервової трофіки 

поражених м’язів. 

2. Попередження розвитку контрактур. 

3. Відновлення руху і розвиток компенсаторних 

рухових навичок. 

4. Загально-зміцнюючий вплив на організм хворого. 

Запитання до співбесіди: 
1. Охарактеризуйте загальні та специфічні завдання 

фізичної реабілітації в неврології . 

2. Обґрунтуйте загальні правила та принципи 

застосування засобів фізичної реабілітації хворих з 

неврологічними захворюваннями. 

3. Назвіть методи фізичної реабілітації хворих з 

неврологічними захворюваннямиу І, ІІ, ІІІ періодах 

фізичної реабілітації. 
 
Лабораторна робота №4 
Тема: Принципи обстеження неврологічних 

хворих. 
Мета – навчитись проводити обстеження хворих з 

ураженнями та травмами центральної та периферичної 

нервової системи. 

Завдання: 
1. Розглянути принципи обстеження хворих з 

ураженням центральної нервової системи; 

2. Розглянути принципи обстеження хворих з 

ураженням перифиричної нервової системи; 

3. Навчитись проводити обстеження м’язової 

системи; 
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4. Навчитись проводити обстеження чутливості; 
5. Навчитись обстежувати моторну сферу пацієтнів з 

ураженням центральної та периферичної нервової 

системи. 

Короткий виклад теми 
Складовими реабілітаційного обстеження є: 

складання історії порушення (захворювання), огляд 

відповідних систем організму, відбір і застосування 

спеціальних вимірювань та тестів. Підбір спеціальних 

тестів для об’єктивного реабілітаційного обстеження 

реабілітолог здійснює самостійно, оскільки немає чітких 

загальноприйнятих схем. 

В процесі обстеження фізичний реабілітолог 

використовує стандартизовані у всьому світі шкали й 

тести, як-от: Ашфорта, Гоффа, Бартел, Ловетт. 

Оцінка включає: 

- обстеження окремих пацієнтів, клієнтів або груп 

клієнтів з фактичними або потенційними порушеннями, 

руховими розладами, функціональними вадами шляхом 

збору анамнезу, діагностування з використанням 

спеціальних аналізів і замірів. 

- оцінку результатів обстеження окремих 

пацієнтів/груп та/або навколишнього середовища на 

основі аналізу та синтезу в процесі клінічного 

обґрунтування з метою визначення 

посередників/виконавців і перешкод на шляху до 

досягнення оптимального функціонування організму 

людини. 

 Приклад методики дослідження нервової системи 

в дітей 
Проводячи клінічне обстеження дитини, потрібно 

звернути особливу увагу на такі моменти: 

1.Під час вивчення анамнезу встановити фактори, що 

впливають на формування нервової системи 
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внутрішньоутробно, інтранатально, у перші місяці та 

роки життя дитини. 

2.Проаналізувати терміни розвитку статичних і 

моторних функцій, умовно-рефлекторної діяльності, 

мови; для старших дітей - дані про поведінку в сім'ї та 

школі, успішність. 

3.Під час огляду оцінити поведінку дитини, її 

реакцію, настрій, вираз обличчя, координацію рухів, 

ходу, м'язовий тонус. 

4.Під час обстеження визначити стан тім'ячка і швів 

черепа (для дітей 1-го року життя), шкірної чутливості, 

периферичних нервів, м'язів; шкірних рефлексів, 

рефлексів зі слизових оболонок і сухожилків з 

урахуванням особливостей розвитку нервової системи 

дітей різного віку, дермографізму. 

Запитання до співбесіди 
1. Охарактеризуйте принципи і правила проведення 

обстеження пацієнтів різних вікових категорій з 

ураженням центральної та периферичної нервової 

системи; 

2. Обґрунтуйте загальні правила та принципи 

обстеження м’язової системи; 

3. Дайте характеристику обстеження чутливості;                       

4. Назвіть тести для вивчення моторної сфери; 

5. Розкрийте ступені обмеження категорій 

життєдіяльності. 

 
 
Лабораторна робота № 5 
Тема:Фізична реабілітація хворих з наслідками 

черепно-мозкової травми. 
Мета - Навчитися застосовувати засоби фізичної 

реабілітації хворих після наслідків черепно-мозкової 

травми у різні періоди відновлення. 
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Завдання: 
1. Вивчити клініку, ускладнення захворювання. 

2.  Навчитись проводити реабілітаційне 

обстеження; формувати реабілітаційний прогноз; 

формувати міждисциплінарну команду для реалізації 

реабілітаційної програми. 

3. Розглянути принципи та правила застосування 

засобів фізичної реабілітації хворих після наслідків 

черепно-мозкової травми у різні періоди відновлення . 

4. Опрацювати методику проведення ЛФК, масажу, 

складання програм реабілітації у І, ІІ, ІІІ періодах 

фізичної реабілітації. 
5. Скласти схему процедури лікувальної гімнастики 

та приблизний комплекс фізичних вправ при даній 

патології. 

Короткий виклад теми 
У перебігу черепно-мозкової травми розрізняють 

кілька періодів: 1) початковий, або гострий, 2) 

підгострий, або відновлювальний; 3) резидуальний, або 

період залишкових явищ. Тривалість гострого періоду 

залежить від тяжкості черепно-мозкової травми і 

становить від 7 днів до 1,5 - 2 міс. Відновлювальний 

період триває від 1 року до 2 років. 

Завдання реабілітаційної служби полягають у:  

1) ранньому початку відновлювальної терапії,  

2) тривалості і безперервності її при поетапному 

побудові лікувальних і реабілітаційних заходів;  

3) комплексності впливу різних видів терапії 

(медикаменти, ЛФК, масаж, фізіо -, трудотерапія, 

логопедическое забезпечення);  

4) соціальної і трудової реабілітації (придбання 

трудових навичок, професії, працевлаштування).  

Лікувальна фізкультура спрямована на: 1) навчання 

і перенавчання цілеспрямованим руховим діям, 
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лікування паралічів і парезів, 2) попередження та 

усунення мимовільних співдружніх рухів; 3) лікування 

атаксії і вестібулопатіі; 4) навчання стояння, ходьбі.  

При рухових порушеннях, геміплегії велике значення 

мають фізичне тренування у вигляді зміцнювальних 

фізичних вправ, ходьби, вправ на тренажерах, спуску і 

підйому по сходах; придбання трудових і побутових 

навичок.  

Лікування положенням застосовується в різних 

варіантах. Так, при переважанні спастичних гемипарезів 

з підвищенням м'язового тонусу і певних м'язових 

групах ці м'язи повинні бути по можливості розтягнуті, 

а точки прикріплення антагоністів - зближені. При 

екстрапірамідних порушеннях з елементами ригідності 

застосовуються лонгети на нетривалий термін. При 

травмі лицьового нерва застосовуються коригуючі 
пов'язки лейкопластиром.  

При зменшенні загальномозкових і вогнищевих 

неврологічних симптомів у комплекс ЛФК включаються 

дихальні вправи, які поєднуються з пасивними і 

активними рухами рук і ніг.  

Спеціальна лікувальна гімнастика, яка спочатку 

застосовується хворим у положенні лежачи, спрямована 

на зменшення паралічів і парезів, нормалізацію 

м'язового тонусу, гальмування синкинезий.  

Пасивні рухи чергуються з масажем 
розслабляючого характеру для спастичних м'язів і 

тонізуючого - для м'язів розтягнутих, з низьким 

тонусом.  

Запитання до співбесіди 
1.  Користуючись таблицею, складіть схему 

процедури лікувальної гімнастики та приблизний 

комплекс фізичних вправ при черепно-мозковій травмі. 
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Таблиця 1. 

 
Розділ 

заняття 

ЛФК 

Зміст фізичного  

навантаження 

Завдання 

вправ 

Дозув

ання  

Методичні 

вказівки 

І     

ІІ     

ІІІ     

 

 
Лабораторна робота № 6 
Тема: Фізична реабілітація хворих після інсульту. 
Мета - Навчитися застосовувати засоби фізичної 

реабілітації у різні періоди фізичної реабілітації хворих 

після інсульту. 
Завдання: 
1. Розглянути причини, клінічний перебіг, види 

мозкових інсультів. 

2. Дати характеристику геморагічному та ішемічному 

інсульту. 

3. Проаналізувати комплекс реабілітаційних заходів в 

різних відновних періодах в умовах стаціонару та на 

амбулаторному лікуванні.  

Короткий виклад теми 
Інсульт – гостре порушення мозкового кровообігу. 

Розрізняють 3 етапи реабілітації хворих на 
інсульт: 

1–й – ранній відновний (до 3-х місяців) 

2-й – пізній відновний (до 1 року) 

3-й – залишкових порушень рухових функцій. 

Ступінь порушення рухових функцій: 
1-й – легкий парез; 

2-й – помірний парез; 

3-й – парез; 
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4-й – глибокий парез; 

5-й – плегія або параліч. 

Режим рухової активності залежить від: 

1 – стану хворого; 

2 – періоду захворювання; 

3 – ступерню порушення рухових функцій. 

Режими рухової активності бувають: 

1.     Ліжковий суворий (1-3 дні). 

2.     2-а Розширений ліжковий (3-15 день). 2-б – 16-

21 день. 

3.     Палатний. 

4.     Вільний. 

Завдання ЛФК: 
1. Покращення функцій серцево-судинної та 

дихальної системи, попередження ускладнень з їх 

боку; активізація моторики кишківника; поліпшення 

трофіки тканин, попередження пролежнів; зниження 

м’язового тонусу при його підвищенні; профілактика 

геміплегічних контрактур; підготовка до активного 

повороту на здоровий бік; стимуляція та відновлення 

ізольованих активних рухів у паретичній кінцівці. 

Засоби: 
1.     Лікування положенням на спині, на боці. 

2.   Фізичні вправи: дихальні вправи;активні вправи 

для дрібних, середніх, а пізніше для великих суглобів 

здорових кінцівок; 

3.   З 3-6 дня – пасивні вправи для суглобів 

паретичної кінцівки. 

4.   Навчають вольовим посиланням імпульсів до 

рухів синхронно з ізольованим пасивним розгинанням 

передпліччя, згинання гомілки. 

Розширений ліжковий режим:2 б / 16-21 день. 

Завдання ЛФК: посилення загальнотонізуючого 

впливу на хворого; навчання розслабленню м’язів 
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здорової кінцівки; зниження м’язового тонусу в 

паретичних кінцівках; переведення хворого в 

положення сидячи; стимуляція активних рухів в 

паретичних кінцівках; протидія патологічним 

синкінезіям; підготовка хворого до вставання; 

відновлення функції опори в нижніх кінцівках; 

відновлення функції самообслуговування здоровою 

кінцівкою. 

Палатний режим. 
Завдання ЛФК: зниження м’язового тонусу; 

протидія геміплегічним контрактурам; подальше 

відновлення активних рухів; перехід у положення 

стоячи; навчання ходити; протидія синкінезіям; 

відновлення навичок самообслуговування та прикладно-

побутових рухів. 

Вільний режим. 
Завдання засоби та методикаЛФК на пізньому 

відновному етапі та в період залишкових рухових 

порушень залежить від ступеня порушень рухових 

функцій: 

Запитання до співбесіди 
1. Назвіть завдання та схему занять лікувальною 

гімнастикою  при різних рухових режимах у лікарняний 

період.  

2. Дайте характеристику комплексам спеціальних 

вправ лікувальної гімнастики. 

3. Складіть диференційовані реабілітаційні 

програми в пізньому відновлювальному періоді.  

4. Дайте характеристику комплексам спеціальних 

вправ, які направлені на відновлення навичок ходьби 

й координації рухів, протидії патологічним 

синкінезіям, вправи в опорі й з обтяженням. 

5. Проаналізуйте заходи для відновлення побутових 

навичок й елементів самообслуговування. 
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6. Користуючись таблицею, складіть схему 

процедури лікувальної гімнастики та приблизний 

комплекс фізичних вправ для хворих на мозковий 

інсульт. 

Таблиця 1. 

 
Розділ 

ЛФК 

Зміст фізичного  

навантаження 

Завдання 

вправ 

Методичні 

вказівки 

І    

ІІ    

ІІІ    

 

 
Лабораторна робота № 7 
Тема: Фізична реабілітація дітей, хворих на ДЦП 
Мета - Навчитися застосовувати засоби фізичної 

реабілітації у різні періоди перебігу ДЦП. 
Завдання 
1. Вивчити причини, клініку та форми дитячого 

церебрального паралічу. 

2.  Навчитись проводити реабілітаційне обстеження 

дітей різної вікової категорії; формувати 

реабілітаційний прогноз; формувати міждисциплінарну 

команду для реалізації реабілітаційної програми. 

3. Розглянути принципи та правила застосування 

засобів фізичної реабілітації при ДЦП. 

4. Опрацювати методику проведення ЛФК, масажу, 

складання програм реабілітації дітям з ДЦП різної 

вікової категорії. 
Короткий виклад теми 
Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – 

захворювання головного мозку, що виникає 

внутріутробно, під час родів або в період 

новонародженості внаслідок різноманітних пошкоджень 
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нервової системи, і супроводжується порушенням 

рухово-рефлекторної сфери, нерідко з порушенням 

мови. 

У протіканні всіх форм ДЦП виділяють 4 періоди: 
-         гострий – до 14 днів; 

-         ранній відновний – до 2 міс; 

-         пізній відновний – до 2 років; 

-         залишкових явищ – після 2 років. 

Завдання лікувальної фізкультури: 
1.  Сприяти  формуванню вертикального положення 

тіла дитини, її рухів та ручних дій. 

2.  Розслаблення м’язів при наявності гіпертонусу та 

гіперкінезів. 

3.  Стимуляція функції розслаблених м’язів – як засіб 

профілактики утворення неправильних положень та 

забезпечення нормальної рухомості в суглобах. 

4. Сприяння своєчасному розвитку рефлексів, що 

забезпечують утримання голови, присаджування, 

сидіння, стояння. 

5. Стимуляція рефлексів, на основі яких формується 

пересування (повзання, переступання, ходьба). 

6.     Сприяння нормалізації функцій вестибулярного 

апарату. 

7. Розвиток ручних дій. 

Плануючи заняття ЛФК, потрібно дотримуватись 

поступовості в розвитку установчих рефлексів та 

життєво необхідних навиків у відповідності з етапами 

розвитку рухових можливостей здорової дитини на 

першому році життя. 

Лікувальну гімнастику і масаж починають 
проводити з 2-3 тижня життя. 

1. Для розслаблення м’язів рекомендують позу 

”ембріона” (К.А. Семенова (1976). 
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2.  Для нормалізації тонусу м’язів і корекції пози 

вибірково використовують точковий масаж. 

3. З метою стимуляції рефлексу повзання з вихідного 

положення на животі виконують глибокий масаж 

підошвинної поверхні правої та лівої ступні. 

4. Реакцію опори на крокові рухи стимулюють в 

положенні стоячи з підтримкою тулуба під пахви.  

5. З метою нормалізації вестибулярної функції 

виконують вправи: піднімання голови лежачи на спині 

та животі, ”паріння”, повороти тіла вправо і вліво з 

положення лежачи на спині, зміни положення тіла 

дитини – нахил тулуба в сторони, вперед, головою вниз. 

6.   Для розвитку зорової орієнтації більшість вправ 

потрібно проводити перед дзеркалом, щоб дитина могла 

бачити свої рухи. 

7.   Вправи на розвиток артикуляції, масаж язика. 

8.   Обов’язковий ортопедичний режим для створення 

спеціальної укладки голови, рук, ніг. 

Заняття лікувальною фізкультурою індивідуальні, не 

рідше 2 разів на день тривалістю 20-30 хв. 

Запитання до співбесіди 
1. Назвіть схему обстеження дітей різного віку, 

хворих на ДЦП.  

2. Дайте характеристику загальним та спеціальним 

вправам лікувальної гімнастики дітям з ДЦП на 

першому році життя. 

3. Складіть диференційовані реабілітаційні 

програми в пізньому відновлювальному періоді.  

4. Дайте характеристику комплексам спеціальних 

вправ, які направлені на формування навичок ходьби 

й координації рухів, протидії патологічним 

синкінезіям, вправи в опорі й з обтяженням. 

5. Користуючись таблицею, складіть схему 

процедури лікувальної гімнастики та приблизний 
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комплекс фізичних вправ для дітей хворих наДЦП 

(різної вікової категорії). 

Таблиця 1. 

 
Розділ 

ЛФК 

Зміст фізичного  

навантаження 

Завдання 

вправ 

Методичні 

вказівки 

І    

ІІ    

ІІІ    

 
 
Лабораторна робота № 8 
Тема: Фізична реабілітація хворих на розсіяний 

склероз 
Мета - Навчитися застосовувати засоби фізичної 

реабілітації у різні періоди 
Завдання 
1. Розглянути клінічний перебіг,  ускладнення 

захворювання. 

2.  Навчитись проводити реабілітаційне 

обстеження; формувати реабілітаційний прогноз; 

формувати міждисциплінарну команду для реалізації 

реабілітаційної програми. 

3. Розглянути завдання засобів фізичної реабілітації 

при розсіяному склерозі. 

4. Опрацювати методику проведення ЛФК, масажу, 

складання програм реабілітації у І, ІІ, ІІІ періодах 

фізичної реабілітації. 
Короткий виклад теми 
Мета реабілітації при розсіяному склерозі (РС) 

полягає в функціональної незалежності хворого, 

зведенні його непрацездатності до мінімуму.  

Лікувальна фізкультура - найважливіший 

компонент реабілітаційної програми - спрямована на 
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відновлення сили в м'язах, зниження спастичного 

тонусу і відновлення координації рухів. Методист з 

лікувальної фізкультури розробляє індивідуальний план 

лікування, орієнтуючись на стан пацієнта і обсяг 

порушення рухів. Комплекс лікувальної фізкультури 

включає в першу чергу вправи на координацію рухів, 

що є частиною нормального щоденного 

життєдіяльності.У ряді випадків ефективна методологія 
Бобат. 

Цей метод регуляції постурального м'язового тонусу 

заснований на принципі реципрокной іннервації. 

Використовуються команди на скорочення окремого 

м'яза або групи м'язів (концентричне скорочення 

агоніста), що супроводжуються командою на 

розтягування (екцентричне скорочення антагоніста). 

Така взаємна іннервація є основним фактором взаємодії 

між м'язовими групами та окремими м'язами, 

наприклад, навколо одного або двох суглобів .  

Успіх цієї терапії заснований на постійному 

використанні даного методу. Після виписки зі 

спеціалізованого центру терапія обов'язково має бути 

продовжена самим хворим або доглядають обличчям 

дому. Регулярні вправи за цим методом у поєднанні з 

комплексом лікувальної фізкультури, а при легкого та 

середнього ступеня тяжкості захворювання - у 

поєднанні з невтомливо заняттями спортом, є 

ефективним засобом нейрореабілітації. Водночас будь-

які вправи, що підвищують температуру тіла, можуть 

короткочасно погіршувати клінічний стан хворих РС, 

можливо минуще відчуття втоми. Ці особливості є 

причиною, що деякі хворі РС, особливо на тлі депресії, 

відмовляються виконувати реабілітаційні вправи. При 

наявності симптому втоми для збереження 

працездатності доцільна корекція режиму праці та 
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відпочинку. Необхідно максимально використовувати 

авторитет лікуючого лікаря і родичів, щоб переконати 

пацієнта, що ця терапія є настільки ж важливою, як і 

прийом фармакологічних препаратів. 
Запитання до співбесіди 
1. Охарактеризуйте методику проведення ЛФК, 

масажу, складання програм реабілітації у І, ІІ, ІІІ 

періодах фізичної реабілітації. 

2. Проаналізуйте застосування реабілітаційного 

обладнання. 
2. Користуючись таблицею, складіть схему 

процедури лікувальної гімнастики та приблизний 

комплекс фізичних вправ хворим на розсіяний склероз. 

Таблиця 

 
Розділ 

ЛФК 

Зміст фізичного  

навантаження 

Завдання 

вправ 

Методичні 

вказівки 

І    

ІІ    

ІІІ    

 

 

Лабораторна робота № 9 
Тема: Фізична реабілітація хворих з 

паркенсонізмом 
Мета - Навчитися застосовувати засоби фізичної 

реабілітації у різні періодиреабілітації хворих  з 
паркенсонізмом. 

Завдання 
1. Розглянути причини, клініку, ускладнення 

хвороби Паркенсона. 

2.  Навчитись проводити реабілітаційне 

обстеження; формувати реабілітаційний прогноз; 
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формувати міждисциплінарну команду для реалізації 

реабілітаційної програми. 

3. Ознайомитися з методичними рекомендаціями 

проведення фізичної реабілітації хворих на хворобу 

Паркенсона. 

4. Опрацювати методику проведення ЛФК, масажу, 

фізіотерапії у програмі реабілітації хворих відповідно 

до трьох стадій. 
5. Скласти схему процедури лікувальної гімнастики 

та приблизний комплекс фізичних вправ хворим на 

хворобьу Паркенсона. 

Короткий виклад теми 
Хвороба Паркінсона – це повільно прогресуюче 

захворювання дегенеративного характеру, яке 

характеризується виборчим ураженням нейронів 

головного мозку. Клінічно воно проявляється руховими 

розладами: гіпокінезією (недостатньою руховою 

активністю, обмеженням рухів), ригідністю м’язів і 

тремором, що виникають у спокої. 

Рекомендовано займатися гімнастичними вправами 

при хворобі Паркінсона:комплекс дихальної 

гімнастики, вправи для поліпшення постави (їх мета – 

навчитися контролювати напругу м’язів шиї, спини, 

протидіяти формуванню «пози прохача»), вправи, що 

зміцнюють м’язи тулуба, вправи длям’язів черевного 

пресу. 

Разом з медикаментозним лікуванням вони 

допоможуть продовжити рухову активність, 

покращити якість життя. 

При виконанні гімнастики слід контролювати 

дихання. Перша частина будь-якої вправи виконується 

на вдиху, друга - на видиху. Кожну вправу 

повторювати по 8-10 разів до появи легкого почуття 
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втоми. Необов’язково виконувати усі вправи. Можна 

тренуватися по 10-15 хвилин кілька разів в день. 

 Запитання до співбесіди 
1. Користуючись таблицею, складіть схему 

процедури лікувальної гімнастики та приблизний 

комплекс фізичних вправ при хворобі Паркенсона. 

 

Таблиця 1. 

 
Розділ 

ЛФК 

Зміст фізичного  

навантаження 

Завдання 

вправ 

Методичні 

вказівки 

І    

ІІ    

ІІІ    

 

Лабораторна робота № 10 
Тема:  Фізична реабілітація хворих з травмами 

спинного мозку 
Мета - Навчитися застосовувати засоби фізичної 

реабілітації у різні періодиреабілітації хворих при 

травмах спинного мозку різного рівня ураження. 

Завдання: 
1. Розглянути клінічний перебіг, ускладнення 

уражень та травм спинного мозку шийно-грудного та 

поперекового відділу хребта. 

2.  Навчитись проводити реабілітаційне 

обстеження; формувати реабілітаційний прогноз; 

формувати міждисциплінарну команду для реалізації 

реабілітаційної програми. 

3. Опрацювати методику проведення ЛФК, масажу, 

складання програм реабілітації у І, ІІ, ІІІ періодах 

фізичної реабілітації хворих при травмах спинного мозку 

різного рівня ураження. 
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4. Скласти схему процедури лікувальної гімнастики 

та приблизний комплекс фізичних вправ. 

Короткий виклад теми 
Причини спинномозкових травм 
За виникнення виділяють 3 групи спинномозкової 

патології:  
• вади розвитку спинного мозку - це різні вроджені 

і післяпологові відхилення будови спинного мозку;  

• спинномозкові захворювання, які виникають 

внаслідок інфекцій, пухлин і спадкової схильності; 

• травми: автономні і в поєднанні з переломом 

забій, здавлення, струс, крововиливи, розриви, 

спинальні натальні травми.  

Травми є найпоширенішим типом спінальних 

патологій. 

Умовно їх можна поділити на чотири групи:  
• автокатастрофа;  

• падіння з висоти (стрибку у воду);  

• отримання побутової травми або травмування в 

екстраординарних умовах. До них відносяться падіння 

на льоду, зі сходів, спортивні та бойові пошкодження 

(можуть бути вогнепальними і контузионными).  

Неврологічні симптоми 
Спинномозкові пошкодження часто 

супроводжуються не тільки порушенням рухових 

функцій, але і зміною функцій органів тазу.  
Якщо уражений мозок вище верхньопоперекових 

сегментів, то може спостерігатися параліч м'язів прямої 

кишки, сечового міхура, а спинальні пошкодження в 

крижовому відділі викликає параліч сфінктерів цих 

органів.  

Лікувальна фізична культура при ураженнях 
спинного мозку. При порушеннях рухової діяльності, 

зумовлених ушкодженнями спинного мозку, заняття 
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ЛФК доцільно починати якомога раніше, коли хворий 

ще знаходиться на ліжковому режимі. Положення 

хворого в ліжку залежить від характеру травми і методів 

застосовуваного лікування.  

Спеціальні вправи для паретичної кінцівки 

потрібно постійно чергувати із вправами для другої 

кінцівки. При зниженому м’язовому тонусі пасивні рухи 

виконують з обмеженою амплітудою, щоб не викликати 

появи розхитаності в суглобах; максимально 

використовують вправи для підвищення тонусу м’язів.  

При спастичних паралічах і парезах пасивні рухи 

виконують повільно, плавно, активні – без значних 

зусиль, тому що при цьому збільшується спастичність. 

Систематично використовують вправи в активному 

розслабленні м’язів. 

Найбільш характерні вправи, виконувані у вихідному 

положенні лежачи на животі: - підведення голови і 

плечей, прогинаючись у грудному і поперековому 

відділах хребта, з опорою на передпліччя; - так само – з 

опорою на кисті рук; - так само – у вихідному 

положенні лежачи, руки на пояс, руки до плечей, руки 

за голову; - руки витягнуті назад, пальці зчеплені за 

спиною; підведення голови, прогинаючись у грудному 

відділі хребта; - почергове піднімання ніг угору з 

опорою на передпліччя. 

Тренуватися у ходьбі можна за допомогою 

спеціальних ходунків або «брусів».  

Якщо можливість самостійно пересуватися не 

відновлюється, пацієнта забезпечують ортопедичними 

апаратами і під час занять навчають користуватися 

ними. При стійких порушеннях функцій мета занять – 

вироблення компенсацій для пристосування хворого та 

пересування. 
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Запитання до співбесіди 
1. Назвіть причини, особливості клінічного 

перебігу уражень та травм спинного мозку шийно-

грудного та поперекового відділу хребта. 

2. Проаналізуйте програми фізичної реабілітації 

хворих при травмах спинного мозку у лікарняний 

період.  

3. Дайте характеристику комплексам вправ 

лікувальної гімнастики.   

4. Дайте характеристику комплексної програми 

фізичної реабілітації хворих при травмах спинного 

мозку у післялікарняний період залежно від наслідків, 

які виникли після травми хребта і спинного мозку. 

5. Користуючись таблицею, складіть схему 

процедури лікувальної гімнастики та приблизний 

комплекс фізичних вправ при травмах спинного мозку. 

Таблиця 1. 

 
Розділ 

ЛФК 

Зміст фізичного  

навантаження 

Завдання 

вправ 

Методичні 

вказівки 

І    

ІІ    

ІІІ    
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4. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ 
СТУДЕНТИ 

 
Розподіл балів, що присвоюється студентам для 

екзамені: 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль №1   

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 40 100 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
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    

зарахован

о 
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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