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Теми самостійних робіт 

1. Області застосування ерготерапії: самообслуговування та догляд за 

собою, трудова діяльність, проведення дозвілля та відпочинку.  

2. Втручання ерготерапевта у життєдіяльність пацієнта: запит пацієнта та 

мета цього втручання; втручання на навколишнє середовище або 

адаптація довкілля; втручання, спрямоване на активність. 

3. Обстеження, оцінювання та тестування окремих пацієнтів/клієнтів або 

груп; визначення причини та рівня обмеження життєдіяльності; оцінка 

активності та участі особи.  

4. Методологія та зміст ерготерапевтичних обстежень, принципи 

командної роботи. Визначення реабілітаційних цілей з урахуванням 

думки пацієнта.  

5. На основі результатів ерготерапевтичного обстеження здійснення 

вибору обладнання і технології підтримки для підвищення 

функціональної незалежності та соціально-побутової адаптації 

пацієнта.  

6. Методологічні та практичні засади застосування Міжнародної 

класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я 

(МКФ).  

7. Стандартизовані методи оцінки активності та участі, напрямку та 



ступеня впливу контекстових факторів, методика здійснення 

заняттєвого  аналізу.  

8. Надання консультації родичам та опікунам конкретного пацієнта щодо 

виявлених порушень і шляхів досягнення особами з обмеженими 

фізичними, когнітивними та емоційними можливостями максимальної 

незалежності і нормального рівня здоров’я.  

9. Правила використання технічних засобів реабілітації та обладнання 

кабінетів ерготерапії та інших спеціалізованих реабілітаційних 

приміщень закладів охорони здоров’я, навчальних кабінетів, класів, 

спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено 

для реабілітаційної та корекційної роботи. 

10. Реабілітаційний пакет «Медична реабілітація/абілітація немовлят, які 

народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років 

життя». Вимоги до обладнання залу ерготерапії. 

11. Реабілітаційний пакет «Медична реабілітація дорослих та дітей від 

трьох років з ураженням скелетно-м’язової системи». Вимоги до 

обладнання залу ерготерапії. 

12. Реабілітаційний пакет «Медична реабілітація дорослих та дітей від 

трьох років з ураженням нервової системи». Вимоги до обладнання 

залу ерготерапії. 

13. Сучасні досягнення науки та практики у відповідних галузях 

реабілітації та абілітації, іноваційні технології у ерготерапії 

14. Чинне законодавство України про охорону здоров’я, реабілітацію, 

освіту, соціальний захист, права осіб з інвалідністю та нормативно-

правові акти, що визначають діяльність органів управління та закладів 

охорони здоров’я, реабілітації, освіти, соціального захисту. 

 

Контроль за засвоєнням матеріалу, відведеного на самостійну роботу, 

здійснюється усно (презентації) та на основі рефератів. 

Оцінювання рефератів 

Максимальна кількість балів за реферат – 20 балів. При оцінюванні 

використовуються наступні критерії: 

1) наявність всіх необхідних складових реферату ( план, вступ, основна 

частина, висновки, список літератури) – 4 бали 

2) повнота розкритого матеріалу – 4 бали; 

3) чіткість викладання та наявність логічного зв’язку між складовими 

реферату (розділами та пунктами) – 4 бали; 

4) кількісна і якісна сторона опрацьованих літературних джерел – 4 бали; 

5) грамотність оформлення – 4 бали; 

 

Основні вимоги до написання і оформлення реферату:  

Реферат повинен містити наступні структурні частини: 1) титульну сторінку, 

де вказується послідовно назва закладу; тема реферату; призвіще та ім’я 

студента, який підготував реферат; призвіще викладача, який перевіряє; рік 

та місто; 2) план або зміст – із вказівкою сторінок, де висвітлені питання 



плану; 3) вступ, де студент висвітлює актуальність і важливість заданої 

тематики (1-2 сторінки); 3) основна частина, де висвітлюється тема реферату, 

має містити розділи і підрозділи (5-10 сторінок); 4) висновки, де студент 

узагальнює опрацьовану ним тему, вказує на перспективи розвитку даної 

тематики (1-1,5 сторінки); 5) список використаної літератури – на всі джерела 

мають бути посилання у тексті. Якщо використовувались ресурси Інтернет – 

слід вказувати веб-сторінку. Список літератури повинен містити наукові 

джерела останніх років. Реферат оформляється шляхом написання вручну 

або набирається на комп’ютері. При комп’ютерному друці слід 

дотримуватись наступних вимог: поля – верхнє і нижнє – по 2 см, ліве – 3 см, 

праве – 1 см, шрифт - Times New Roman; розмір12 (14). Заголовки – жирним 

шрифтом (заголовки розділів чи великих чатин – великими літерами, жирний 

шрифт). Вирівнювання тесту – по ширині, абзац – 1, 25 см, інтервал – 1,5. Не 

допускаються скорочення ( допускаються лише за умови, якщо поданий 

список умовних скорочень). Мова реферату – українська. Реферат повинен 

бути оформлений акуратно, грамотно, без орфографічних і граматичних 

помилок, без русизмів та англіканізмів. За можливості реферат повинен бути 

проілюстрований схемами та рисунками. Реферати здаються викладачеві у 

нескріпленому вигляді у файлі за місяць до завершення семестрового 

навчання! 
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