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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  

– 3  

Галузь знань 

_______________, 

 _______  
(шифр і назва

) Нормативна  

Напрям підготовки  

__________________ 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 

–  
IV-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання _____ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

VIII-й - 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної 

роботи студента –   

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

«бакалавр» 

 

10 год - 

Практичні, семінарські 

40 год.  - 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

40 год - 

Індивідуальні завдання:   - 

Вид контролю: ПК 

 

Співвідношення аудиторної роботи до самостійної роботи студентів: 1:1 

 

2. Мета, очікувані результати навчання та критерії оцінювання 

результатів навчання 

  

Мета. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з 

фізичної реабілітації. вивчення основних засад фізичної реабілітації в 

педіатрії. 

 

знати:  
 загальні основи реабілітації;



 причини виникнення дитячих хвороб та найбільш загальні закономірності 

виникнення та перебігу патологічних реакцій і процесів в дитячому 

організмі;

 основні клінічні симптоми дитячих захворювань; 

 функціональні порушення у дітей з різними захворюваннями;

 клініко-фізіологічне обґрунтування застосування фізичних вправ та інших 

засобів фізичної реабілітації при захворюваннях дітей;

 засоби, форми і окремі методики лікувальної фізкультури, які 

застосовуються при різних хворобах і станах у дітей;
 періоди, рухові режими та фази фізичної реабілітації.
 

вміти:  

 визначати й оцінювати рівень фізичного розвитку дітей, що займаються 

фізичною культурою й спортом; 

 проводити найпростіші функціональні дослідження та функціональні 

проби, тестувати загальну й спеціальну фізичну працездатність дітей в різних 

вікових групах; 
 визначати та враховувати вікові зміни у процесі занять фізичною 
культурою і спортом; 
 скласти програму фізичної реабілітації різних нозологічних груп хворих 

дітей та інвалідів з різними захворюваннями і травмами; 

 розробити і виконати комплекс фізичних вправ лікувальної гімнастики та 

масажу, оцінити їх одноразовий та курсовий вплив при різних захворюваннях 

і травмах у дітей; 
 навчити правильно планувати режим праці та відпочинку дітей у різних 
вікових групах, допомагати пацієнтам індивідуально виконувати та 

опанувати нові рухи, адаптувати до життя у змінених умовах; 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти у НМУ 

досягається системними підходами до оцінювання та комплексністю 

застосування різних видів контролю. Згідно з діючою в університеті 

системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання 

планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань студентів 

здійснюється за 200-баловою системою.  

Форми контролю знань студентів:  

 поточний;  

 підсумковий модульний;  

 семестровий підсумковий (залік, диференційований залік, екзамен). 

 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту, дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей:  



Загальні:  

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК 03. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 04. Здатність працювати в команді.  

ЗК 05. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 07. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 08. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 09. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні.  

Спеціальні: 

СК 05. Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого 

фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології 

та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а 

також інших областях медицини. 

СК 06. Здатність виконувати базові компонентиобстеження у фізичній 

терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та 

тестування, документувати їх результати. 

СК 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 

обговорювати та пояснюватизміст і необхідність виконання програми 

фізичної терапії та ерготерапії. 

СК 14. Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг 

фізичної терапії та ерготерапії. 

  

Результати навчання з дисципліни: 

ПР 01. Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та 

громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та 

проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, 

медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади.  

ПР 02. Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у 

професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним 

дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, 

у тому числі іноземною мовою (мовами).  

ПР 03. Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити 

інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела 



інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття 

професійних рішень.  

ПР 04. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, 

медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та 

ерготерапії.  

ПР 05. Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та 

патологічних процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби 

збереження життя.  

ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі 

(додаток 3), трактувати отриману інформацію.  

ПР 07. 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 та підлітків (МКФ ДП).  

ПР 08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами 

професійної етики.  

ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії.  

ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації 

рухових порушень та активності (додаток 4).  

ПР 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації 

функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в 

діяльності.  

ПР 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності.  

ПР 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили 

шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та 

приватність.  

ПР 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення 

реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, 

допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та 

самообслуговування.  

ПР 15. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами 

співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною 

приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у 

мультидисциплінарній команді.  

ПР 16. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і 

невеликих груп.  

ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та 

ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій (додаток 3), та за 

потреби, модифіковувати поточну діяльність.  

ПР 18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, 

поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти 

власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 



Змістовий модуль 1. Особливості фізичної реабілітації в педіатрії. 

Тема 1. Нормальний розвиток дитини. Особливості фізичної реабілітації 

в педіатрії.  5 груп здоров’я дітей. Періодизація дитячого віку. Акселерація 

та ретардація. Загальні методи дослідження в педіатрії. Фізична реабілітація, 

основна мета та завдання. 

Тема 2. Реабілітація дітей при захворюваннях серцево-судинної системи. 

Основні причини захворювань. Загальні прояви. Клініко-фізіологічне 

обгрунтування засобів реабілітації. Завдання ФР.Основи методики фізичної 

реабілітації. Функціональні методи дослідження. Характеристика етапів 

реабілітації. 

Тема 3. Фізична реабілітація  при ГРЛ,   ювенільному ревматоідному 

артриті,  вродженними вадами серця. Основні причини захворювань. 

Загальні прояви. Клініко-фізіологічне обгрунтування засобів реабілітації. 

Завдання ФР.Основи методики фізичної реабілітації. Функціональні методи 

дослідження. Характеристика етапів реабілітації. 

Тема 4.Фізична реабілітація  при кардіоміопатіях, ВСД, гіпетронічній 

хворобі у дітей. Основні причини захворювань. Загальні прояви. Клініко-

фізіологічне обгрунтування засобів реабілітації. Завдання ФР.Основи 

методики фізичної реабілітації. Функціональні методи дослідження. 

Характеристика етапів реабілітації. 

Тема 5. Особливості фізичної реабілітації дітей з бронхо-легеневими 

захворюваннями. Основні причини захворювань. Загальні прояви. Клініко-

фізіологічне обгрунтування засобів реабілітації. Завдання ФР.Основи 

методики фізичної реабілітації. Функціональні методи дослідження. 

Характеристика етапів реабілітації. 

Тема 6. Фізична реабілітація дітей із захворюванням органів травлення. 

Основні причини захворювань. Загальні прояви. Клініко-фізіологічне 

обгрунтування засобів реабілітації. Завдання ФР.Основи методики фізичної 

реабілітації. Функціональні методи дослідження. Характеристика етапів 

реабілітації.  

Тема 7. Фізична реабілітація при захворюваннях обміну речовин, при 

цукровому  дiабетi. Основні причини захворювань. Загальні прояви. 

Клініко-фізіологічне обгрунтування засобів реабілітації. Завдання ФР.Основи 

методики фізичної реабілітації. Функціональні методи дослідження. 

Характеристика етапів реабілітації. 

Тема 8. Реабілітація дітей при захворюваннях нирок. Основні причини 

захворювань. Загальні прояви. Клініко-фізіологічне обгрунтування засобів 

реабілітації. Завдання ФР.Основи методики фізичної реабілітації. 

Функціональні методи дослідження. Характеристика етапів реабілітації. 

Тема 9. Особливості фізичної реабілітації  дітей з  центральним 

паралічем. Основні причини захворювань. Загальні прояви. Клініко-

фізіологічне обгрунтування засобів реабілітації. Завдання ФР.Основи 

методики фізичної реабілітації. Функціональні методи дослідження. 

Характеристика етапів реабілітації. 



Тема 10. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології. Зміни в 

організмі жінки під час вагітності. Завдання ФР при вагітності. Застосування 

ФВ під час вагітності. Протипоказання до застосування ФВ. Фізична 

реабілітація на різних етапах вагітності та в післяпологовий період. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів, 

  тем 

Розподіл годин між видами робіт 

денна форма 

ус

ьог

о 

у тому числі 

л п ла

б. 

інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Особливості фізичної реабілітації в педіатрії 

Нормальний розвиток дитини. 

Особливості фізичної реабілітації в 

педіатрії.   

 1 4  

Н
ап

и
са

н
н

я
 р

еф
ер

ат
у

 з
а 

о
б

р
ан

о
ю

 н
ау

к
о

в
о

ю
 т

ем
о

ю
 4 

Реабілітація дітей при захворюваннях 

серцево-судинної системи.  
 1 4  4 

Фізична реабілітація  при ГРЛ,   

ювенільному ревматоідному артриті,  

вродженними вадами серця. 

 1 4  4 

Фізична реабілітація  при кардіоміопатіях, 

ВСД, гіпетронічній хворобі у дітей. 
 1 4  4 

Особливості фізичної реабілітації дітей з 

бронхо-легеневими захворюваннями. 
 1 4  4 

Фізична реабілітація дітей із 

захворюванням органів травлення. 
 1 4  4 

Фізична реабілітація при захворюваннях 

обміну речовин, при цукровому  дiабетi. 
 1 4  4 

Реабілітація дітей при захворюваннях 

нирок. 
 1 4  4 

Особливості фізичної реабілітації  дітей з  

центральним паралічем. 
 1 4  4 

Фізична реабілітація в акушерстві та 

гінекології 
 1 2  4 

ПК   2    

ВСЬОГО ГОДИН: 90 10 40   40 

 

6.Теми лекційних занять 

№ 

з/р Тема 

Кільк

ість 

годин 

Змістовий модуль 1. Особливості фізичної реабілітації в педіатрії 

1 Нормальний розвиток дитини. Особливості фізичної 1 



реабілітації в педіатрії.   

2 Реабілітація дітей при захворюваннях серцево-судинної 

системи.  
1 

3 Фізична реабілітація  при ГРЛ,   ювенільному ревматоідному 

артриті,  вродженними вадами серця. 
1 

4 Фізична реабілітація  при кардіоміопатіях, ВСД, гіпетронічній 

хворобі у дітей. 
1 

5 Особливості фізичної реабілітації дітей з бронхо-легеневими 

захворюваннями. 
1 

6 Фізична реабілітація дітей із захворюванням органів травлення. 1 

7 Фізична реабілітація при захворюваннях обміну речовин, при 

цукровому  дiабетi. 
1 

8 Реабілітація дітей при захворюваннях нирок. 1 

9 Особливості фізичної реабілітації  дітей з  центральним 

паралічем. 
1 

10 Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології 1 

 ВСЬОГО ГОДИН: 10 

 

6. Теми семінарських занять 

Згідно робочої програми навчальної дисципліни «Фізична реабілітація 

педіатрії» семінарські заняття не заплановані. 

 

7.Теми  практичних  занять 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Особливості фізичної реабілітації в педіатрії 

1 Нормальний розвиток дитини. Особливості фізичної 

реабілітації в педіатрії.   

4 

2 Реабілітація дітей при захворюваннях серцево-судинної 

системи.  

4 

3 Фізична реабілітація  при ГРЛ,   ювенільному ревматоідному 

артриті,  вродженними вадами серця. 

4 

4 Фізична реабілітація  при кардіоміопатіях, ВСД, гіпетронічній 

хворобі у дітей. 

4 

5 Особливості фізичної реабілітації дітей з бронхо-легеневими 

захворюваннями. 

4 

6 Фізична реабілітація дітей із захворюванням органів травлення. 4 

7 Фізична реабілітація при захворюваннях обміну речовин, при 

цукровому  дiабетi. 

4 

8 Реабілітація дітей при захворюваннях нирок. 4 

9 Особливості фізичної реабілітації  дітей з  центральним 

паралічем. 

4 

10 Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології 2 



11 ПК 2 

 ВСЬОГО ГОДИН: 40 

 

8. Теми лабораторних занять 

Згідно робочої програми навчальної  дисципліни «Фізична реабілітація 

педіатрії» лабораторні заняття не заплановані. 

 

9. Теми самостійної роботи 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Особливості фізичної реабілітації в педіатрії 

1. Нормальний розвиток дитини. Особливості фізичної 

реабілітації в педіатрії.   

4 

2. Реабілітація дітей при захворюваннях серцево-судинної 

системи.  

4 

3. Фізична реабілітація  при ГРЛ,   ювенільному ревматоідному 

артриті,  вродженними вадами серця. 

4 

4. Фізична реабілітація  при кардіоміопатіях, ВСД, гіпетронічній 

хворобі у дітей. 

4 

5. Особливості фізичної реабілітації дітей з бронхо-легеневими 

захворюваннями. 

4 

6. Фізична реабілітація дітей із захворюванням органів травлення. 4 

7. Фізична реабілітація при захворюваннях обміну речовин, при 

цукровому  дiабетi. 

4 

8. Реабілітація дітей при захворюваннях нирок. 4 

9. Особливості фізичної реабілітації  дітей з  центральним 

паралічем. 

4 

10. Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології 4 

 ВСЬОГО ГОДИН: 40 

 

 

10. Індивідуальні завдання: 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (далі – ІНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої 

використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної 

дисципліни. Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом 

навчального проекту. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу «Фізична 

реабілітація в педіатрії»  – це вид навчально-дослідної роботи бакалавра, 

яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень 

його навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань 



із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-

пізнавальної діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та 

навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і 

охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Вид ІНДЗ – написання реферату з дисципліни «Фізична реабілітація 

в педіатрії» або підготовка доповіді з презентацією за однією з переліку 

наданих нижче тем. 

 

Тематика рефератів та доповідей за переліком: 

1. Навести алгоритм фізичної реабілітації  при ВСД у дітей 

2. Навести алгоритм фізичної реабілітації  при кардіопатіях у дітей 

3. Навести алгоритм фізичної реабілітації при ревматизмі у дітей. 

4. Навести алгоритм фізичної реабілітації  при ювенільному ревматоідному 

артриті 

5. Навести алгоритм ФР при обструктивних захворюваннях у дітей 

6. Навести алгоритм ФР при рестриктивних захворюваннях у дітей 

7. Навести алгоритм ФР при дискінезіях жовчно-вивідних шляхів 

8. Навести алгоритм фізичної реабілітації  при гастроезофагальній рефлюксній 

хворобі у дітей 

9. Навести алгоритм фізичної реабілітації дітей  при рахіті та гіпотрофії 

10. Навести алгоритм фізичної реабілітації  у дітей, хворих на доліхосигму 

11.  
12. Навести алгоритм фізичної реабілітації  після хірургічних втручань на 

органах черевної порожнини  у дітей 

13. Навести алгоритм ФР в ортопедії.ФР  при дефектах постави 

14. Навести алгоритм фізичної реабілітації   при плоскостопості у дітей; 

15. Навести алгоритм фізичної реабілітації  при кривошії 

16. Навести алгоритм фізичної реабілітації дітей  після переломів кісток 

кінцівок;особливості переломів у дитячому віці 

17. Навести алгоритм фізичної реабілітації  при грижах Шморля у дітей 

18. Навести алгоритм методик фізичної реабілітації  при ДЦП у дітей 

19. Охарактеризувати особливості методики лікувального плавання у дітей 

першого року життя 

 

11. Методи навчання 

1. Словесний метод. 

2. Наочний метод. 

3. Вивчення та аналіз прикладного матеріалу. 

4. Аналіз та синтез інформації. 

5. Поєднання логічного та історичного аналізу. 

6. Функціонально-структурного аналізу. 

7. Порівняння та зіставлення.                                    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B0_%D0%A8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8F


 

12. Методи та форми контролю, розподіл балів, які отримують студенти, 

оцінювання 

1. Поточний контроль – відвідування занять, відповіді за темами, виконання 

самостійної та індивідуальної роботи, написання контрольної роботи за 

змістовним модулем.     

2. Підсумковий контроль – ПК. 

Контроль з навчальної діяльності студента здійснюється за модульно-

рейтинговою системою результати якої оцінюються за 200-бальною шкалою. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів за 

поточний контроль за практичними 

заняттями 

ІНДЗ ПК Бали 

ПЗ 1 ПЗ 2 ПЗ 3 ПЗ 4 ПЗ 5 

10 120 200 
7 7 7 7 7 

ПЗ 6 ПЗ 7 ПЗ 8 ПЗ 9 ПЗ 10 

7 7 7 7 7 

 

Здійснюється під час практичного заняття та включає загальну оцінку 

теоретичних та практичних знань з теми заняття: 

«5» - 7 балів; 

«4» - 6 балів; 

«3» - 5 балів; 

«2» - 0 балів. 

Самостійна робота студента (доповідь написаного реферату, презентація) 

оцінюється: 1 – 10 балів.  

 

13. Методичне забезпечення 

1. Рекомендована література. 

2. Мільтимедійний лекційний матеріал. 

 

14. Рекомендована література 

Основна: 

1. Физическая реабилитация:Учебник для студентов высших учебных 

заведений.Под общей редакцией профессора С. Н. Попова.-РОСТОВ-НА-

ДОНУ 2005 

2. Дубровський В.І. Лікувальна фізична культура. М., Владос, 1999.-607 с. 

3. Ожиріння в дітей – визначення, лікування, профілактика: клінічні 

практичні настанови ендокринологічного товариства (частина 1) D.M. Styne, 

S.A. Arslanian, E.L. Connor, I.S. Farooqi, M. Hassan Murad, J.H. Silverstein, J.A. 

Yanovski The Journal of Clinical Endocrinology\\ Клінічна ендокринологія та 

ендокринна хірургія 1 (61) 2018 91-105 

4. Кияк Ю.Г. Вибрані питання гастроентерології для сімейних лікарів. — 

Львів : Апріорі, 2011. — С. 22-34. — 500 прим. — ISBN 978-966-2154-35-1. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9789662154351


5. Передерій В.Г., Ткач С.М. Практична гастроентерологія. — Вінниця : 

Нова книга, 2012. — С. 71-94. — 500 прим. — ISBN 978-966-382-356-0. 

6. Приворотский В.Ф., Луппова Н.Е., Герасимова Т.А. и др. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) у детей // Экспер. и клин. 

гастроэнтерол. – 2011. – № 1. – С. 14-21. 

7. Шадрін О.Г., Муквіч О.М. Гастроентерологія дітей раннього віку. – К., 

2010. – С. 18-20, 52-56. 

8. Васильев Ю. В. Дисфункция сфинктера Одди как один из факторов 

развития хронического панкреатита: лечение больных. Журнал «Трудный 

пациент», №5, 2007. 

9. Калинин А. В. Дисфункции сфинктера Одди и их лечение. РМЖ, 30 

августа 2004. 

10. Діагностика та лікування внутрішніх хвороб. У 3 т. Т.1 Хвороби серцево-

судинної системи, ревматичні хвороби / / Керівництво для лікарів / За заг. 

ред. Ф. І. Комарова. 2-е вид., Стер. М.: Медицина; 1996.-560 с. 

11. Мінкін Р.Б. Хвороби серцево-судинної системи. СПб.: Акація, 1994.-273 

с. 

12. Бадалян Л.О. Спадкові хвороби у дітей. М.: Медицина, 1971.-367 с. 

13. Влияние комплексной реабилитационной терапии на состояние 

интерферонового статуса у пациентов с бронхиальной астмой / Е.Ю.Барабаш, 

Е.П.Калинина, Т.А.Гвозденко, О.П.Степанова // Бюл. физиол. и патол. 

дыхания. 2015. Вып.57. С.25–29 

14. Ящук А.В., Ежов С.Н., Гвозденко Т.А. Патогенетическое обоснование 

кинезотерапии на этапе долговременной реабилитации детей с бронхиальной 

астмой // Бюл. физиол. и патол. дыхания. 2014. Вып.54. С.42–47. 

15. Малявин А.Г., Епифанов В.А., Глазкова И.И. Реабилитация при 

заболеваниях органов дыхания. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 352 с. 17. 

Мещерякова Н.Н.  

16. Пульмонологическая реабилитация: современные программы и 

перспективы / Ф.Ю.Мухарлямов, М.Г.Сычева, М.А.Рассулова, А.Н.Разумов // 

Пульмонология. 2013. №6. С.99–105.  

Додаткова: 

1. Объединенное соглашение по легочной реабилитации. American Thoracic 

Society. European Respiratory Society statement on pulmonary rehabilitation // 

Пульмонология. 2007. №1. С.12–44. 

2. Vandenplas Y., Rudolph C.D., Di Lorenzo C., Hassall E., Liptak G., Mazur L. et 

al. Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: joint 

recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, 
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