
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Ерготерапія» 

1. Код: ПНЗЕ13. 

2. Назва: «Ерготерапія». 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 2,5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Майструк Микола Іванович, 

кандидат медичних наук, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: застосовувати 

теоретичні знання і використовувати практичні навички у галузі здоров’я людини. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна робота, залік. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Основи фізичної 

реабілітації», «Теорія і технологія оздоровчої роботи». «Фізіологія», «Загальна патологія», 

«Анатомія людини». 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності).: 

«Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів»,  «Фізична реабілітація при 

патологіїї опірно-рухового апарату», «Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях». 
12. Зміст курсу: (перелік тем): Поняття ерготерапії та її місце у ній реабілітації. Ерготерапевтичне 

обстеження. Обстеження повсякденної активності. Ерготерапевтичне обстеження когнітивних 
порушень. Постановка ерготерапевтичних цілей у форматі SMART. Оцінка функціональної 
незалежності по шкалі FIM. Ерготерапевтичне втручання при порушенні гнозису, праксису. 
Застосування позиціонування в ерготерапії. Використання лонгет у ерготерапії. Використання 
ортопедичної підтримки для верхньої кінцівки. Використання ортопедичної підтримки для 
нижньої кінцівки. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 

1.Мухін В.М. Фізична реабілітація: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / В.М. 

Мухін. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: Олімпійська література, 2009. - 486 с. 

2.Upper-extremity task-specific training after stroke or disability : a manual for occupational therapy 

and physical therapy / Catherine E. Lang, PT, PhD, Rebecca L. Birkenmeier, OTR/L, OTD. Bethesda, 

MD : American Occupational Therapy Association, 2013.- 1401. 

3.Occupational therapy in community-based practice settings / Marjorie E. Scaffa, S. Maggie Reitz. 

Philadelphia : F.A. Davis, 2013. 

4.Occupational science for occupational therapy J edited by Doris Pierce. Thorofare, NJ : Slack 

Incorporated, [2013] 

5.Psychosocial occupational therapy : an evolving practice / Elizabeth Cara and Anne MacRae. Clifton 

Park, NY : Thomson Delmar Learning, 2013. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

14 год. лекцій, 14 год. лабораторних занять, 44 год. самостійної роботи. Разом - 72 год. 

Методи: лекції з використанням активних методів викладання і елементів проблемності, лабораторні

заняття, індивідуальні завдання. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри І.М. Григус, д.м.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION OF THE TRAINING COURSE 
                        " Occupational therapy" 

1. Title. Anatomy human 
2. Index. PP1 
3. Type. The selective. 
4. Academic year. 4. 
5. Semester. 8. 
6. Credits. 2,5. 
7. Lecturer name, academic degree and position. Maistruk Mykola, Candidate of Medical Sciences, 
Associate Professor. 
8. Results of studies. 
After studying the discipline the student should be able to: apply theoretical knowledge and practical    
skills used in the field of health human. 
9. Mandatory previous educational disciplines. 
"Fundamentals of physical rehabilitation", "Theory and technology of health work", "Anatomy of 
human", "Physiology", "General pathology". 
10. Contents. The concept of ergotherapy and its place in it rehabilitation. Ergotherapeutic 
examination. Daily activity check. Ergotherapeutic examination of cognitive impairment. Setting up of 
ergotherapeutic goals in SMART format. Assessment of functional independence on the FIM scale. 
Ergotherapeutic intervention in violation of gnosis, praxis. Application of positioning in ergotherapy. 
Use of longet in ergotherapy. Use of orthopedic support for the upper limb. Use of orthopedic support 
for the lower extremity. 
11. Recommended literature. 
1.Mukhin V.М. Physical rehab: under the arm. for studio higher tutor shut up nat education and 

sport / В.М. Muhin - 3rd kind., Processed. and supplement - K.:Olympic literature, 2009. - 486 p. 
2.Upper-extremity task-specific training after stroke or disability : a manual for occupational 

therapy and physical therapy / Catherine E. Lang, PT, PhD, Rebecca L. Birkenmeier, OTR/L, 

OTD. Bethesda, MD : American Occupational Therapy Association, 2013.- 1401. 

3.Occupational therapy in community-based practice settings / Marjorie E. Scaffa, S. Maggie 

Reitz. Philadelphia : F.A. Davis, 2013. 

4.Occupational science for occupational therapy J edited by Doris Pierce. Thorofare, NJ : Slack 

Incorporated, [2013] 

5.Psychosocial occupational therapy : an evolving practice / Elizabeth Cara and Anne MacRae. 

Clifton Park, NY : Thomson Delmar Learning, 2013. 
12. Planned activities and teaching methods. 
The combination of traditional and non-traditional methods of teaching using innovative technologies: 
- lectures (visual, thematic, lecture-consultation); 
- workshops (presentation, discussion, communicative method, case studies, small group work). 
13. Evaluation methods and criteria. 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 
Current control : testing, interviewing, checking of the students' independent work. 
Final control (100 points) - written test at the end of the 8 semester. 
14. Planned learning activities and teaching methods: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. Final control (40 points): written test at the end of the  8 
semester. Current control (100 points): tests, poll. 
15. Teaching language. Ukrainian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Head of Department                                                          I. Grigus doctor of medical sciences, Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


