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ЩО ТАКЕ 
ЕРГОТЕРАПІЯ??

Ерготерапія – це не (!)

• Розвиток дрібної моторики

• Складання кубиків та мозаїки

• Робота з відновлення функції кисті

• Відновлення навичок
самообслуговування

• Працетерапія (трудотерапія)

• Напрямок фізичної терапії



Ерготерапія – це первинна
реабілітаційна професія у сфері охорони
здоров’я, соціальних послуг та освіти, яка 
допомагає людям усіх вікових категорій. 
Клієнтами ерготерапевтів є люди, які
внаслідок фізичних, розумових, сенсорних, 
психоемоційних або соціальних проблем не 
можуть брати повноцінну участь у 
повсякденному житті. Основною метою 
ерготерапії як науки та мистецтва є 
уможливленя залучення людини до 
виконання повсякденних занять, досягнення
максимально можливого рівня її
незалежності та покращення якості її життя
шляхом розвитку, відновлення або підтримки
функціональних навичок, модифікації
заняттєвої активності людини або адаптації її
середовища. Основним засобом
терапевтичного впливу ерготерапевта є 
заняттєва активність (заняття) –
цілеспрямована діяльність у сфері
самообслуговування, дозвілля та 
продуктивної діяльності (роботи), яку 
ерготерапевт обирає, адаптує і використовує
відповідно до індивідуальних особистісних
потреб, вподобань та функціональних
можливостей клієнта та з урахуванням
факторів середовища його життєдіяльності.



КЛІЄНТОЦЕНТРИЧНІСТЬ,
БІОПСИХОСОЦІАЛЬНИЙ
ПІДХІД В ЕРГОТЕРАПІЇ
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ЗАНЯТТЄВА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ ТА 
МЕТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОТЕРАПЕВТА

Заняття (occupations) – щоденні справи, у 
яких люди беруть участь індивідуально або у 
групах, сім’ях чи спільнотах, які надають
життю значення і мету та охоплюють усе, що
люди повинні або хочуть робити у своєму
житті, а також те, що від них очікується. Як 
загальну категорію активності людини, яка 
пов’язана із участю у заняттях, виділяємо
заняттєву активність. 
Заняттєва активність (occupation) –
цілеспрямована, тривала, регулярна, 
багатокомпонентна, бажана або очікувана
діяльність (включає активність
повсякденного життя (ADLs),
інструментальну активність повсякденного
життя (IADLs), продуктивну діяльність, гру, 
освіту, відпочинок і сон, дозвілля і соціальну
участь), яка  надає життю людини зміст і 
мету, є обовязковою чи такою, що приносить 
задоволення та відчуття досягнення. 



ОСНОВИ 
ЗАНЯТТЄВОГО
АНАЛІЗУ ТА
СИНТЕЗУ



НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНА
ПРАКТИКА В ЕРГОТЕРАПІЇ:

• Визначення НОП

• Чому варто 
використовувати НОП

• Як впровадити НОП



Діти та молодь
• Звички та навички сну
• Звички та навички харчування
• Життя з аутизмом
• Сенсорна Інтеграція
• Ерготерапія у шкільному середовищі
• Вади розвитку, затримка розвитку
• Психічне здоров’я дітей

Здоров’я та добробут
• Менеджмент болю
• Навички здорового сну
• Робота у онкології
• Життя з артритом
• Життя з діабетом
• Промоція здоров’я
• Сексуальна активність після травми/інвалідності
• Ортезування

Психічне здоров’я
• Залежності
• Когнітивні порушення
• Відновлення після ПТСР 

Продуктивне старіння
• Мобільність у громаді та 
керування авто 
• Хронічні патології
• Деменція
• Профілактика падінь
• Модифікації домашнього середовища
• Життя після інсульту
• Допоміжні технології

Робота та індустрія
• Ергономіка
• Праця осіб з інвалідністю
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СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОТЕРАПЕВТА



ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ!


