
 



 



1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма тренінгу з практичних навичок «Використання міжнародної класифікації 

функціонування як основи визначення порушень критеріїв життєдіяльності людини» розроблено 

для лікарів різних спеціальностей: терапевтів, хірургів, неврологів, ортопедо-травматологів, лікарів 

загальної практики-сімейної медицини. В перш за все, для тих лікарів, які вирішують питання 

медико-соціальної експертизи. 

Міжнародна класифікація функціонування і порушень життєдіяльності (МКФ) – це 

багатоцільова класифікація, призначена для використання в різних дисциплінах і галузях. Її 

специфічні цілі можна визначити наступним чином:  забезпечити наукове підґрунтя для розуміння 

та вивчення здоров'я та станів, пов'язаних зі здоров'ям, наслідків та факторів, що їх визначають;  

запровадити спільну мову для опису здоров’я та станів, пов’язаних зі здоров’ям, з метою 

поліпшення взаєморозуміння між різними користувачами, такими як працівники охорони здоров’я 

та соціальної сфери, наукові працівники, адміністратори та громадськість, у тому числі особи з 

обмеженнями життєдіяльності;  забезпечити можливість порівняння інформаційних даних по 

країнах, сферах медико-санітарної допомоги, службах і в часі;  забезпечити систематизовану схему 

кодування для інформаційних систем здоров’я. Представлені цілі є взаємопов’язаними, оскільки 

потреба у МКФ та її використання вимагають побудови конструктивної та практичної системи, яку 

можуть використовувати різні споживачі для політики в галузі охорони здоров’я, контролю якості 

та оцінки результатів у різних культурах. 

З часу публікації МКФ в якості пробної версії в 1980 році, вона використовувалася для 

різних цілей, зокрема: як статистичний інструмент – при зборі та реєстрації даних (наприклад, у 

популяційних дослідженнях та обстеженнях або в інформаційних системах управління); як 

інструмент дослідження – для оцінювання результатів втручань, якості життя або факторів 

середовища; як клінічний інструмент – для оцінки потреб, порівняння варіантів методів лікування, 

оцінки професійної придатності, реабілітації та оцінки результатів втручань; як інструмент 

соціальної політики – при плануванні заходів соціального захисту, компенсаційних систем, їх 

політики та реалізації; як інструмент навчання – для розробки навчальних планів, пропаганди та 

проведення громадських акцій. 

МКФ, по суті, є класифікацією здоров’я та показників, пов'язаних зі здоров'ям, вона також 

використовується у таких сферах, як страхування, соціальний захист, праця, освіта, економіка, 

соціальна політика, загальний розвиток законодавства та зміни 5 навколишнього середовища. Вона 

була прийнята в якості однієї з соціальних класифікацій Організації Об’єднаних Націй, на яку 

посилаються та в якій реалізуються Стандартні правила з забезпечення рівних можливостей для 

осіб з обмеженнями життєдіяльності. Таким чином, МКФ є зручним інструментом для реалізації 

прийнятих міжнародних мандатів з прав людини, а також національного законодавства. Існує 

широке коло різних областей, де застосування МКФ буде корисним, наприклад соціальний захист, 

оцінювання управління охорони здоров’я або дослідження населення на місцевому, національному 

та міжнародному рівнях. Вона пропонує концептуальну структуру для інформації, яка може 

застосовуватися на рівні індивідуального медичного обслуговування, включаючи профілактику, 

зміцнення здоров’я та покращення участі шляхом усунення або пом’якшення соціальних перешкод 

і заохочення надання соціальної підтримки та помічників. Вона також корисна для вивчення систем 

охорони здоров’я, як з точки зору оцінки так і розробки політики. 

Міжнародна класифікація функціонування і порушень життєдіяльності сьогодні 

рекомендована ВООЗ як основа при вирішенні питань експертизи здоров’я, визначення ознак 

інвалідності і необхідних заходів реабілітації для хворих і осіб з інвалідністю. Важливо зазначити, 

що в період здобуття вищої медичної освіти навички роботи з цієї класифікації студенти не 

набувають. В той же час, саме в цьому році МОЗ України планує за погодженням з ВООЗ визначити 

МКФ національним класифікатором.  

Цілі тренінгу: отримання компетенцій, необхідних для якісного використання міжнародної 

класифікації функціонування при вирішенні питань медико-соціальної експертизи тимчасової та 

стійкої непрацездатності. 

Термін навчання на тренінгу складає 4 дні (24 годин). 



Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: практичні 

заняття з відпрацювання практичних навичок роботи з класифікацією та її окремими кодами; 

відпрацювання кодування стану пацієнтів однорівневими кодами та багаторівневими кодами, 

стимуляційні сценарії щодо визначення реабілітаційної цілі у зв’язку з кодами МКФ.  

На початку курсу лікарі-слухачі мають пройти вхідний тестовий контроль, метою якого є 

визначити вхідний теоретичний рівень слухачів, звернути їх увагу на основні ключові моменти 

знань одо МКФ та її використання в медичній практиці. 

Практичні заняття проводяться у малих групах (6-10 осіб) та складаються з відпрацювання 

практичних навичок роботи з МКФ, її паперовим та електронним варіантом. Відпрацювання 

практичних навичок проводиться за методом 4 кроків (демонстрація, демонстрація з поясненями 

(деконструкція), відновлення алгоритму (реконструкція), виконання курсантом. 

Симуляційні сценарії відпрацьовуються у команді по 3-4 слухачів, в режимі реального часу з 

використанням реального обладнання. Симуляційний сценарій складається з брифінгу (обговорення 

умов сценарію – 5% часу), виконання сценарію без втручань тренера (65% часу), дебрифінг (розбір 

та обговорення сценарію – 35% часу). 

Поточний контроль знань проводиться протягом практичних занять за чек-листом. 

Прикінцевий контроль знань відбувається шляхом проведення заключного тестування. 

У програмі подано розклад тренінгу, алгоритми практичних навичок, симуляційні сценарії з 

чек листами, контрольні тестові завдання, перелік необхідного обладнання. 

Ефективність тренінгу:  розвиток професійного потенціалу кожного слухача; формування 

знань, умінь і практичних навичок необхідних для використання міжнародної класифікації 

функціонування. 

Результати навчання: 

 застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та 

психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії, виявляти взаємозв’язки різних елементів; 

 застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та 

порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію; 

 трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною 

класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (МКФ ДП). 

2. Організаційна структура тренінгу 

 

Код  Назва тренінгу Кількість навчальних годин 

лекції практичні 

заняття 

іспит разом 

1 Використання міжнародної 

класифікації функціонування 

як основи визначення 

порушень критеріїв 

життєдіяльності людини 

- 22 2 24 

 



 

3. ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ  

«Використання міжнародної класифікації функціонування як основи визначення 

порушень критеріїв життєдіяльності людини» 

 

Час проведення Зміст  Тривалість 

у акад. 

годинах 

1 день  

9.00 – 10.30 

 

Знайомство, обговорення організаційних моментів та правил 

тренінгу. Вхідний тестовий контроль «Що я знаю про МКФ?» (30 

тестів)  

2 

10.30 – 10.35 Перерва - 

10.35 – 12.05 

 

Практичне заняття 1 МКФ – новий медичний класифікатор.  

Виконання вправи №1. 

2 

12.05 – 12.35 Перерва, перехід до класів на практичні заняття - 

12.35 – 14.05 Практичне заняття 2 Можливості МКФ в медичній та 

реабілітаційній практиці. Робота з класифікацією. 

Виконання вправи №2. 

2 

Разом за день 6 годин 

2 день  

9.00 – 10.30 Практичне заняття 3. Цілі МКФ. Використання МКФ 

Властивості МКФ. Огляд складових МКФ.  

Виконання вправи №3. 

2 

10.30 – 10.35 Перерва - 

10.35 – 12.05 

 

Практичне заняття 4. Біопсихосоціальна модель функціонування 

та обмеження життєдіяльності.  

Виконання вправи №4. 

1 

12.05 – 12.35 Перерва  

12.35 – 14.05 Практичне заняття 5. Структура і коди МКФ. Поняття про 

однорівневу і дворівневу класифікацію в МКФ.  

Виконання вправи №5. 

2 

 Разом за день 6 годин 

3 день  

9.00 – 10.30 Практичне заняття 6. Детальна класифікація з визначеннями. 

Огляд клінічних випадків, що описують застосування концепцій 

МКФ.  

2 

10.30 – 10.35 Перерва  

10.35 – 12.05 

 
Симуляційний сценарій 1.  
Ревматоїдний артрит. 

2 

12.05 – 12.35 Перерва  

12.35 – 14.05 Симуляційний сценарій 2 

Ішемічна хвороба серця. 

2 

 Разом за день 6 годин 

4 день  

9.00 – 09.45 Симуляційний сценарій 3. 
Деформуючий остеоартроз. 

1 

09.45 – 09. 50 Перерва  

09.50 – 11.20 Симуляційний сценарій 4 . 
Гіпертонічна хвороба. 

1 

11.20 – 11.50 Перерва  



 

 

  

11.50 – 12.35 Симуляційний сценарій 5 . 
Використання МКФ в неврології. 

2 

12.35 – 12.40 Перерва  

12.40 – 14.10 Заключний тестовий контроль  2 

 Разом за день 6 годин 

 Разом за тренінг 24 годин 

 

Оснащення (обладнання, розхідні матеріали тощо з розрахунку на 1 групу 

 

№ Оснащення Кількість 

1. Комп’ютер 2 шт. 

2. Книжний варіант Міжнародної класифікації функціонування та 

порушень життєдіяльності 

6 шт. 

3. Електронний варіант Міжнародної класифікації функціонування та 

порушень життєдіяльності – ISF браузер 

 

4. Кейс із завданнями для проведення тренінгу 10 шт. 
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