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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  – 4  

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 _______  
(шифр і назва) 

Нормативна  

 
Напрям підготовки  

______________________ 
 (шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  ІV-й - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_____-_____ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

VІI-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –    

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«бакалавр» 

 

10 год - 

Практичні, семінарські 

50 год.  - 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

60 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. Оволодіння  знаннями що до призначення засобів фізичної 

реабілітації та складання комплексів лікувальної гімнастики при захворюваннях 

внутрішніх органів, оцінка ефективності впливу засобів фізичної реабілітації. 

  

знати: 
 загальні основи фізичної реабілітації; 

 сучасні підходи до призначення засобів фізичної реабілітації при 

захворюваннях  внутрішніх органів з урахуванням    функціональних  резервів 

внутрішніх органів та систем енергопостачання, етапу відновлення. 

 

 



 

вміти: 

 складати конспекти занять лікувальної гімнастики для осіб із захворюваннями 

внутрішніх органів 

 проводити оцінку функціональних резервів  внутрішніх органів  та систем 

енергопостачання, адекватності та ефективності засобів фізичної реабілітації, які 

використовуються; 

 володіти вміннями і навичками щодо надання першої невідкладної допомоги 

при травмах і гострих патологічних станах організму; 

 готувати реферати та самостійну роботу. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти у 

НМУдосягається 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. «Фізична реабілітація (ФР) при захворюваннях 

внутрішніх органів» 

Тема 1. Механізми дії фізичних вправ, форми і методи їх використання у 

фізичній реабілітації хворих при захворюваннях внутрішніх органів. 

Формування мотивації до своєчасного призначення засобів ФР. Визначення 

механізмів дії фізичних вправ. Визначення форм и методів використання 

фізичних вправ при ФР хворих при захворюваннях внутрішніх органів.  

Тема 2. Визначення і оцінка функціональних резервів внутрішніх органів і 

систем. Функціональні проби. Класифікація. Сучасні методи діагностики. 

Енергозабезпечення організму для адекватного використання засобів фізичної 

реабілітації. 

Тема 3. ФР хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) та 

функціональною диспепсією. Процес ФР хворих з гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою (ГЕРХ) та функціональною диспепсією. Індивідуалізація 

фізичних навантажень. Критерії визначення адекватності та ефективності 

фізичних навантажень. 

Тема 4. ФР хворих з пептичною виразкою шлунку та 12-палої кишки. Процес 

ФР хворих з пептичною виразкою шлунку та 12-палої кишки. Індивідуалізація 

фізичних навантажень. Критерії визначення адекватності та ефективності 

фізичних навантажень. 

 



 

Тема 5. ФР хворих з дискінезією жовчного міхура та жовчовивідних шляхів 

(ДЖВШ). Процес ФР хворих дискінезією жовчного міхура та жовчовивідних 

шляхів (ДЖВШ). Індивідуалізація фізичних навантажень. Критерії визначення 

адекватності та ефективності фізичних навантажень. 

Тема 6. ФР хворих з функціональним закрепом. Процес ФР хворих з 

функціональним закрепом. Індивідуалізація фізичних навантажень. Критерії 

визначення адекватності та ефективності фізичних навантажень. 

Тема 7. ФР хворих при спланхноптозі. Процес ФР хворих при спланхноптозі. 

Індивідуалізація фізичних навантажень. Критерії визначення адекватності та 

ефективності фізичних навантажень. 

Тема 8. ФР хворих з жировим гепатозом та ожирінням. Процес ФР хворих з 

жировим гепатозом та ожирінням. Індивідуалізація фізичних навантажень. 

Критерії визначення адекватності та ефективності фізичних навантажень. 

Тема 9. ФР хворих на цукровий діабет. Процес ФР хворих на цукровий діабет. 

Індивідуалізація фізичних навантажень. Критерії визначення адекватності та 

ефективності фізичних навантажень. 

Тема 10 ФР хворих на гіпертиреоз та гіпотиреоз. Процес ФР хворих на 

гіпертиреоз та гіпотиреоз. Індивідуалізація фізичних навантажень. Критерії 

визначення адекватності та ефективності фізичних навантажень. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів, 

  тем 

Розподіл годин між видами робіт 

денна форма 

усь

ого 

у тому числі 

л п ла

б. 

інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. «Фізична реабілітація (ФР) при захворюваннях 

внутрішніх органів» 

1. Механізми  дії фізичних вправ, форми і 

методи їх використання  у фізичній 

реабілітації хворих при захворюваннях 

внутрішніх органів   
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 2. Визначення  і  оцінка функціональних 

резервів внутрішніх органів і систем 

енергозабеспечення для адекватного 

використання засобів фізичної реабілітації 

12 2 5  6 

3. ФР  хворих  з гастроезофагеальною  

рефлюксною  хворобою  (ГЕРХ), з 

функціональною диспепсією.  

12 1 5  6 

4. ФР хворих з пептичною виразкою шлунка 

та дванадцятипалої кишки. 
12  5  6 

5. ФР при захворюваннях жовчного міхура та 

жовчовивідних шляхів 
12 1 5  6 



 

6. ФР хворих з функціональним закрепом. 12 1 5  6 

7. ФР хворих при спланхноптозі. 12 1 5  6 

8. ФР хворих з жировим гепатозом та 

ожирінням. 
12 1 5   6 

9. ФР хворих на цукровий діабет 12 1 5   6 

10. ФР хворих на гіпертиреоз та гіпотиреоз 12  3   6 

ПК   2    

ВСЬОГО ГОДИН: 120 10 50   60 

 

6.Теми лекційних занять 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. «Фізична реабілітація (ФР) при захворюваннях 

внутрішніх органів» 

1 Механізми дії фізичних вправ, форми і методи їх використання 

у фізичній реабілітації хворих при захворюваннях внутрішніх 

органів. 

2 

2 Визначення і оцінка функціональних резервів внутрішніх 

органів і систем енергозабеспечення для адекватного 

використання засобів фізичної реабілітації. 

2 

3 ФР хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою 

(ГЕРХ) та функціональною диспепсією. 
1 

4  ФР хворих з дискінезією жовчного міхура. 1 

5 ФР хворих з функціональними закрепами. 1 

6 ФР хворих зі спланхноптозом. 1 

7 ФР хворих з жировим гепатозом та ожирінням. 1 

8 ФР хворих на цукровий діабет. 1 

 ВСЬОГО ГОДИН: 10 

 

6. Теми семінарських занять 

Згідно робочої програми навчальної дисципліни «Фізична реабілітація при 

захворюваннях внутрішніх органів» семінарські заняття не заплановані. 

 

7.Теми  практичних  занять 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. «Фізична реабілітація (ФР) при захворюваннях 

внутрішніх органів» 

1 Механізми дії фізичних вправ, форми і методи їх використання 

у фізичній реабілітації хворих при захворюваннях внутрішніх 

органів. 

5 

2 Визначення і оцінка функціональних резервів внутрішніх 

органів і систем енергозабеспечення для адекватного 

використання засобів фізичної реабілітації. 

5 



 

3 ФР хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою 

(ГЕРХ) та функціональною диспепсією. 

5 

4  ФР хворих з пептичною виразкою шлунка та 12-палої кишки. 5 

5 ФР хворих з дискінезією жовчного міхура та жовчновивідних 

шляхів. 

5 

6 ФР хворих з функціональними закрепами. 5 

7 ФР хворих зі спланхноптозом. 5 

8 ФР хворих з жировим гепатозом та ожирінням. 5 

9 ФР хворих на цукровий діабет. 5 

10 ФР хворих на гіпертіреоз та гіпотіреоз. 3 

11 ПК 2 

 ВСЬОГО ГОДИН: 50 

 

8. Теми лабораторних занять 

Згідно робочої програми навчальної  дисципліни «Фізична реабілітація при 

захворюваннях внутрішніх органів» лабораторні заняття не заплановані. 

 

9. Теми самостійної роботи 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. «Фізична реабілітація (ФР) при захворюваннях 

внутрішніх органів» 

1. Використання фізичних вправ при захворюваннях внутрішніх 

органів 

6 

2. Визначиння  і оцінка  функціональних резервів внутрішніх 

органів  та систем  енергозабеспеченнч для адекватного 

використання засобів фізичної реабілітації 

6 

3. Завдання, засоби, форми і методи  ЛФК  при  

гастроезофагеальній  рефлюксній  хворобі  (ГЕРХ) та 

функціональній диспепсії.  Складання комплексів ЛГ на етапах 

фізичної реабілітації  

6 

4. Завдання, засоби, форми і методи  ЛФК при пептичній виразці 

шлунка та 12-палої кишки. Складання комплексів ЛГ на етапах 

фізичної реабілітації 

6 

5. Завдання, засоби, форми і методи  ЛФК при з дискінезії 

жовчного міхура та жовчновивідних шляхів.  Складання 

комплексів ЛГ на етапах фізичної реабілітації  

6 

6. Завдання, засоби, форми і методи ЛФК при   функціональних 

закрепах. Складання комплексів ЛГ на етапах фізичної 

реабілітації 

6 

7. Завдання, засоби, форми та методи ЛФК при  спланхноптозі. 

Складання комплексів ЛГ на етапах фізичної реабілітації   

6 

8. Завдання, засоби, форми та методи ЛФК при жировому  6 



 

гепатозі та ожирінні. Складання комплексів ЛГ на етапах 

фізичної реабілітації   

9. Завдання, засоби, форми та методи ЛФК при  цукровому  

діабеті. Складання комплексів ЛГ на етапах фізичної 

реабілітації   

6 

10. Завдання, засоби, форми та методи ЛФК при  гіпер- та 

гіпотиреозі . Складання комплексів ЛГ на етапах фізичної 

реабілітації   

6 

 ВСЬОГО ГОДИН: 60 

 

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 при 

захворюваннях внутрішніх органів» – 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 при 

захворюваннях внутрішніх органів» або підготовка доповіді з презентацією за 

однією з переліку наданих нижче тем. 

 

Тематика рефератів та доповідей за переліком: 

1. Функціональні ферментні дослідження калу для оцінки системи травлення з 

метою контролю певного етапу фізичної реабілітації хворих. 

2. Ультразвукові методи дослідження моторно-евакуаторної функції жовчного 

міхура в оцінюванні певного етапу фізичної реабілітації хворих. 

3. Специфіка ФР хворих з гіпокінетичною формою дискінезії жовчного міхура. 

4. Специфіка ФК хворих з гіперкінетичною формою дискінезії жовчного міхура. 

5. Режим харчування і рухова активність хворих з гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою  

6. Особливості харчування і рухова активність хворих з жировим гепатозом та 

ожирінням. 

7. Особливості харчування і рухова активність хворих з функціональними 



 

закрепами. 

8. Режим дня і рухова активність хворих з гіпотиреозом. 

9. Особливості фізичних навантажень в руховій активності хворих на цукровий 

діабет. 

10. Плачуче дихання і фізична реабілітація хворих на цукровий діабет. 

 

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.                                    

 

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.Берков В.Б. Натуральные средства для лечения сердца, сосудов, нервной и 

эндокринной систем / В.Б.Берков, Т.И. Беркова. – Ростов н/Дону: Феникс, 2006. – 

432 с. 

2.Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: [учебник для студентов Вузов] 

/ В.И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 318 с. 

3.Дубровский В.Н. Массаж: [учебник для студ. сред. и высш. учеб. заведений] 

/В.Н. Дубровский. – М.: Гуманит. Изд. Центр. ВЛАДОС, 1999. – 496 с. 

4.Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: [учебное пособие] / В.А. 

Епифанов – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 275 

6.Ефимова В.А. Лечебна физическая культура: [учебное пособие] /  Ефимова В.А. 

– М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 560 с. 

7.Залесова Е.Н. Массаж от А до Я / Е.Н. Залесова. – М.: Харвест. – М.: ООО 

«Издательство «АСТ», 2000. – 400 с. 

8.Лечебная физическая культура в системе медицинской 

реабилитации:[руководство для врачей] / под редакцией А.Ф. Каптелина, И.П. 

Лебедевой. –М.: Медицина, 1995. – 400 с. 

9.Лечебная физическая культура: [учебник для студ. высш. учеб заведений] / [С.Н. 

Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасеева и др.]; под ред. С.Н. Попова. – 5-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с. 

10.Лечебная физкультура: [новейший справочник / Милюкова И.В., Евдокимова 

Т.А.]; под ред. Т.А. Евдокимовой. – СПб.: Сова; М.: ЭКСМО, 2004. – 862 с. 

11.Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / [за ред. В.В. Клапчука та Г.В. 

Дзяка]. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с. 

12.Медицинская реабилитация: [руководство для врачей / под ред. В.А. 

Епифанова]. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 328 с. 

13.Милюкова И.В. Лечебная физкультура / И.В. Милюкова, Т.А. Евдокимова. – 

СПб.: Сова; М.: Изд-во Эксмо, 2004. – С. 272 – 279. 

14.Мурза В.П. Фізична реабілітація: [навч. посіб.] / В.П. Мурза. – К.: Олан, 2004. 

– 559 с. 

15.Мухін В.М. Фізична реабілітація: [підручник для студентів ВНЗ фізичного 

виховання і спорту] / В.М. Мухін – К.: Олімпійська література, 2005. – 471 с. 

16.Порада А.М. Основи фізичної реабілітації: [навч. посіб.] / А.М. Порада, О.В. 

Солодовник, Н.Є. Прокопчук. – К.: Медицина, 2006. – 248 с. 

17.Реабілітація хворих засобами лікувальної фізкультури / Б.П. Грейда, В.А. 

Столяр, Ю.М. Валецький [та ін.]. – Луцьк: Видавництво «Волинська обласна 

друкарня», 2003. – 310 с. 

18.Физическая реабилитация: [учебник для студентов высших учебных 

заведений] / под общей ред. С.Н. Попова. – [3-е. изд.]. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

– 608 с. 

19.Частная физиотерапия: [учебное пособие / под ред. Г.Н. Пономаренко]. – М.: 

ОАО Медицина, 2005. – 744 с. 



 

20.Шаповалова В.А. Спортивна медицина і фізична реабілітація: [навч. 

посібник] / В.А. Шаповалова, В.М. Коршак, В.М. Халтагорова. – К.: Медицина, 

2008. – 248. 

21.Макарова Г.А. Спортивная медицина: [учебник] / Г.А. Макарова. – М.: 

Советский спорт, 2003. – 480 с. 

22.Спортивная медицина: [учебн. пособие] / под ред. В.А. Епифанова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 336 с. 

23..Частная физиотерапия: [учебное пособие] / под ред. Г.Н. Пономаренко. – М.: 

ОАО Медицина, 2005. – 744 с.  

24.Спортивна медицина і фізична реабілітація  в структурно – логічних схемах ( 

навчально - методичний посібник) // В.А.Шаповалова, Ю.А.Завацький, 

В.Ю.Завацький, В.М.Коршак, Севєродонецьк, 2017.-231 с. 

25.Практикум з дисципліни «Основи практичної діяльності в фізичній реабілітації 

(вступ до спеціальності)» ( навчальний посібник для практичних  занять та 

робочий зошит для самостійної роботи для студентів 1 курсу спеціальності 227 

«Фізична  терапія. Ерготерапія.» галузь знань 22 Охорона здоров’я, рівень освіти; 

перший ( бакалаврський))// Дорофєєва О.Є. Яримбаш К.С.- Дніпро: Профітком, 

2017.-92 с. 7.  

26. Бирюков А.А., Валеев Н.М., Гарасева Т.С. Физическая реабилитации:  учебник 

для студентов высших учебных заведений / Бирюков А.А., Валеев Н.М., Гарасева 

Т.С. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 602 с. 

Додаткова: 

1. 27. Коваленко Е.А., Гуровский Н.Н. Гипокинезия / Коваленко Е.А., Гуровский 

Н.Н. – М.: Медицина, 1980. – 320 с. 

2. 28. Хоули Э., Френкс Б. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / 

Хоум Э., Френкс Б. - Киев, 2004. – 520 с. 

 

15. Інформаційне забезпечення. 

1. http://sport-med.in.ua 

 

 

 

http://sport-med.in.ua/

