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ОБМЕЖЕННЯМИ 

( викладач О.Л. Туриніна) 

 

Тема 1. Вступ. Інвалідність як суспільна проблема 

1. Предмет і мета вивчення дисципліни. Основні завдання дисципліни. 

2. Визначення сутності основних понять дисципліни: «хвороба», 

«функціональні обмеження», «працездатність», «непрацездатність», 

«інвалід», «інвалідність».  

3. Працездатність людини та її порушення.   

4. Класифікація людей з особливими потребами. 

5. Інвалідність, її фактори та моделі. Типологія інвалідності. 

 

Тема 2. Основні проблеми людей з функціональними обмеженнями у 

сучасному суспільстві 

1. Соціальні, психологічні та побутові проблеми людини з особливими 

потребами та її найближчих родичів на кожному віковому етапі її розвитку 

(народження дитини, ранній вік, дошкільний вік, шкільні роки (в тому числі 

підлітковий період розвитку, юнацький вік, доросле життя).  

2. Соціальні проблеми людей з інвалідністю на різних рівнях соціальної 

структури суспільства (макро-, мезо-, екзо- та мікрорівень). 

 

Тема 3. Організація охорони здоров’я населення України 

1. Поняття охорони здоров’я, її організація.  

2. Організація медичної допомоги: структура закладів, їх призначення.  

3. Характеристика основних функцій різних закладів медичної допомоги.  

  

  Тема 4. Органи, що встановлюють інвалідність, їх структура та функції 

1. Система органів медико-соціальних експертних комісій.  

2. Завдання керівних і наукових органів МСЕК.  



3. Функції первинних загальних МСЕК. 

4. Призначення і завдання спеціалізованих МСЕК.  

 

Тема 5. Експертне встановлення категорії (причини) інвалідності. Аналіз 

причин функціональних обмежень, шляхи попередження 

1. Етіологічний аналіз причин інвалідності.  

2. Офіційна класифікація причин функціональних обмежень, підстави їх 

встановлення.  

3. Дитяча інвалідність: діти-інваліди та інваліди з дитинства. 

4. Поняття нещасного випадку, каліцтва, аварії та катастрофи. 

5. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві.  

6. Поняття професійного захворювання. 

7. Правові основи та особливості експертизи прив становленні інвалідності від 

професійного захворювання. 

 

Тема 6. Підстави встановлення груп інвалідності 

1. Вступні положення, загальні підстави, критерії визнання людини інвалідом.  

2. Підстави для встановлення І-ІІ-ІІІ групи інвалідності. 

3. Порівняльний аналіз груп інвалідності. 

 

Тема 7. Інвалідність внаслідок трудового каліцтва тапрофесійного 

захворювання 

1. Поняття нещасного випадку, каліцтва, аварії та катастрофи. 

2. Класифікація нещасних випадків.  

3. Нещасні випадки, що кваліфікуються як трудове каліцтво.  

4. Нещасні випадки, пов’язані з трудовою діяльністю.  

5. Правове та клінічне обґрунтування діагнозу професійного захворювання. 

6. Порядок встановлення, розслідування та обліку професійних захворювань. 

 

 



Тема 8. Поняття реабілітації людей з функціональними обмеженнями, види 

реабілітації, правова основа.  

1. Роль ерготерапії в реабілітації людей з особливими потребами. 

2. Організація реабілітаційного процесу, державна та індивідуальні програми 

реабілітації людей з функціональними обмеженнями.  

3. Напрямки, види реабілітації людей з інвалідністю, їх коротка характеристика.  

4. Роль ерготерапії в постінсультній реабілітації клієнтів.  

  

Тема 9. Соціальна реабілітація людей з інвалідністю 

1. Поняття соціальної реабілітації, її основні напрямки.  

2. Соціально-правові аспекти реабілітації людей з інвалідністю.  

3. Соціально-психологічна реабілітація людей з інвалідністю. 

4. Соціально-побутова реабілітація людей з інвалідністю. 

 

Тема 10. Медична реабілітація людей з інвалідністю 

1. Поняття про медичну реабілітацію, її завдання та етапи.  

2. Основні напрямки медичної реабілітації.  

3. Допоміжні методи медичної реабілітації: фізіотерапія, лікувальна 

фізкультура, санаторне-курортне оздоровлення. 

 

Тема 11. Психологічна реабілітація людей з інвалідністю 

1. Психотерапія, її види та методи.  

2. Аутотренінг, мобілізація інваліда на роботу над собою. 

 

Тема 12. Професійна реабілітація людей з функціональними обмеженнями 

Поняття професійної реабілітації, її складові.  

1. Характеристика етапів професійної реабілітації: професійна орієнтація, 

визначення трудових можливостей інваліда; професійне навчання, 

підготовка інваліда до праці. 



2. Безпосереднє працевлаштування людини з інвалідністю; створення на 

виробництві необхідних умов праці. 

 

Тема 13. Проблеми здобуття освіти дітьми з особливими потребами та 

можливості їх розв’язання.  

1. Профорієнтація та працевлаштування людини, що має функціональні 

обмеження. 

2. Нормативно-правове підґрунтя навчання і виховання дітей з особливими 

потребами.  

3. Інклюзивна освіта: її суть, мета та основні завдання. 
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