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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 

_______________, 

 _______  
(шифр і назва) 

Нормативна  

 
Напрям підготовки  

__________________ 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  І-й - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_____-_____ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

І-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –    

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«Магістр» 

 

10 год. - 

Практичні, семінарські 

40 год.  - 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

70 год - 

Індивідуальні завдання:   - 

Вид контролю: диф.залік 

 

Співвідношення аудиторної роботи до самостійної роботи студентів: 5:7 

 

2. Мета, очікувані результати навчання та критерії оцінювання 

результатів навчання 

Мета. Формування загальних та професійних компетенцій, у тому числі здатність 

розуміти клінічний діагноз пацієнта/клієнта, ознайомити студентів з методами 

досліджень різних систем організму людини (серцево-судинної, нервової, 

нервово-м'язової, дихальної тощо), які використовуються у практиці фізичного 

терапевта, з різноманітними методами дослідження його функціонального стану 

та основними принципами організації і проведення занять з фізичної терапії.  

 

знати:  
 Що таке реабілітаційний діагноз, та як його формувати (за МКФ)  

 Загальні та спеціальні методи дослідження у фізичній терапії.  



 

 Основні методи дослідження опорно рухового апарату, серцево-судинної, 

дихальної, нервової систем.  

 Спеціальні методи дослідження залежно від нозологічної приналежності 

пацієнта.  

 

вміти:  

 Провести загальне обстеження хворого за допомогою основних методів 

дослідження, що включають збір анамнезу, огляд, пальпація.  

 Провести загальне та спеціальне обстеження для оцінки стану опорно 

рухового апарату  

 Провести загальне та спеціальне обстеження для оцінки стану дихальної 

системи,  

 Провести загальне та спеціальне обстеження для оцінки стану серцево- 

судинної системи,  

 Провести загальне та спеціальне обстеження для оцінки стану нервової  

системи 

 Оперативно підібрати функціональні тести та клінічні інструменти залежно 

від нозологічної приналежності пацієнта.  

 

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 1. Здатність до аналізу медичних, соціальних та особистісних проблем на 

основі біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності (МКФ). 

ЗК 7. Здатність ефективно працювати у складі мультидисциплінарної команди. 

ЗК 10. Здатність обирати методи діяльності з позиції їх релевантності, валідності, 

надійності та планувати технології їх реалізації. 

ЗК 11. Здатність керувати, мотивувати людей рухатися до спільної мети, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 



 

ЗК 12. Здатність діяти згідно професійного Етичного Кодексу фізичного терапевта 

або ерготерапевта та цінувати індивідуальні та культурні відмінності між 

пацієнтами/клієнтами, членами мультидисциплінарної команди. 

Спеціальні: 

СК 01. Здатність розуміти складні патологічні процеси та порушення, які 

піддаються корекції заходами фізичної терапії.  

СК 02. Здатність розуміти клінічний діагноз пацієнта/ клієнта, перебіг 

захворювання, принципи та характер лікування.  

СК 04. Здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману від колег  

інформацію. 

СК 05. Здатність обстежувати та визначати функціональний стан, рівень 

фізичного розвитку, рухові та інші порушення осіб різного віку, нозологічних та 

професійних груп із складною прогресуючою та мультисистемною патологією.  

СК 07. Здатність прогнозувати результати фізичної терапії, формулювати цілі, 

складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії, або 

компоненти індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії. 

СК 09. Здатність контролювати стан пацієнта/клієнта зі складними та 

мультисистемними порушеннями відповідними засобами й методами (Додаток 

1).  

  

Результати навчання з дисципліни: 

ПР 01. Демонструвати знання біопсихосоціальної моделі обмежень 

життєдіяльності та уміння аналізувати медичні, соціальні та особистісні проблеми 

пацієнта/клієнта: 

- розуміти постійний зв’язок і взаємовплив фізичної, когнітивної, емоційної, 

соціальної та культурної сфер людського життя; 

- вміти 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); 

- здатність розуміти етіологію, патогенез та саногенез при складній 

прогресуючій та мультисистемній патології у контексті практичної діяльності у 

фізичній терапії; 

- вміти аналізувати та враховувати вплив соціальних та особистісних чинників на 

рухову активність пацієнта/клієнта; 

ПР 02. Демонструвати вміння аналізувати, вибирати і трактувати отриману від 

колег  інформацію: 

- вміти аналізувати інформацію від лікаря та з історії хвороби;  

- вміти аналізувати інформацію від інших фізичних терапевтів та фахівців, 

залучених до реабілітації.  

ПР 05. Демонструвати уміння визначати функціональний стан осіб різного віку, 

нозологічних та професійних груп із складною прогресуючою та 

мультисистемною патологією. 



 

ПР 06. Проводити опитування пацієнта/клієнта для визначення порушень функції, 

активності та участі: 

- збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя (включно з 

професійним анамнезом);  

- збирати інформацію про загальний стан пацієнта (стан свідомості, 

конституція) та зовнішній вигляд; 

- визначати особливості рухової активності пацієнта до травми чи 

захворювання; 

- визначати особливості виникнення та динаміки симптомів; 

- виявляти зв’язок між особливостями рухової активності пацієнта/клієнта  та 

скаргами і симптомами;   

ПР 07. Демонструвати уміння визначати рівень психомоторного та фізичного 

розвитку людини. 

ПР 08. Демонструвати уміння виконувати обстеження пацієнтів/клієнтів різних 

нозологічних груп та при складній прогресуючій і мультисистемній патології, 

використовуючи відповідний інструментарій:  

- враховувати протипоказання та застереження до проведення обстеження 

залежно від стану пацієнта та характеру проведеного лікування; 

- безпечно та ефективно використовувати методи, обладнання й інструменти для 

визначення та вимірювання змін на рівні структури та тіла діяльності та участі;  

- пояснювати пацієнту/клієнту суть обстеження та попереджати про можливі 

реакції; 

- визначати ступінь контролю за рухом; 

- проводити аналіз нормальної та патологічної ходи; 

- застосовувати тести та модифіковані шкали для оцінки сили м’язів, 

спастичності, когнітивних функцій, рухової функції, рухової активності, 

побутових можливостей та функціональної незалежності;  

- збирати та проводити аналіз результатів;  

- виявляти основні симптоми, синдроми та порушення серцево-судинної та 

дихальної, нервової систем і опоро-рухового апарату. 

ПР 09. Демонструвати уміння спілкування з пацієнтом/клієнтом, проводити 

опитування пацієнта/клієнта для визначення його потреб та очікувань щодо його 

рухової активності та очікуваних результатів фізичної терапії: 

- пояснити ефективність вправ та змін оточення для відновлення і підтримки 

здоров’я; 

- пояснити необхідність профілактичних заходів фізичної терапії. 

ПР 14. Демонструвати уміння здійснювати етапний, поточний та оперативний 

контроль стану пацієнта/клієнта, аналізувати результати виконання програм 

фізичної терапії: 

- виявляти, підбирати, безпечно та ефективно використовувати обладнання для 

контролю основних життєвих показників пацієнта, методи й інструменти 

визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій 

організму, активності та участі;  



 

- дотримуватися стандартів під час вимірювання результатів; 

- враховувати дані самоконтролю пацієнта/клієнта; 

- визначати терапевтичний вплив реабілітаційних заходів; 

- визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження;  

- інформувати пацієнта/клієнта про результати втручання; 

- визначати ставлення пацієнта/клієнта до результатів втручання. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Особливості використання методів обстеження в 

фізичній терапії залежно від нозологічної приналежності пацієнта та його 

діагнозу.  

Тема 1. Реабілітаційний діагноз в клінічній практиці фізичного терапевта. 

Складові клінічної діяльності фізичного реабілітолога: обстеження, оцінка, 

постановка реабілітаційного діагнозу, прогноз і безпосередньо реабілітаційне 

втручання. Проблема постановки реабілітаційного діагнозу на основі міжнародної 

класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.  

Тема 2. Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з пацієнтами з 

порушеннями опорно-рухового апарату.  
Загальні методи дослідження опорно-рухового апарату. Доцільність застосування 

функціональних проб та тестів при обстеженні пацієнта. Розрахунок індексів та 

розрахункових показників для оцінки стану опорно-рухового апарату.  

Тема 3. Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з пацієнтами з 

порушеннями ДС та ССС.  
Загальноприйняті методи контролю показників серцево-судинної та дихальної 

систем. Сучасні діагностичні тести та шкали для контролю за станом пацієнта та 

впливом фізичних навантажень на організм.  

Тема 4. Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з пацієнтами 

неврологічного профілю.  
Неврологічне тестування. Шкали та функціональні тести для оцінки 

неврологічного статусу пацієнта, динаміки відновлення функцій та фізичних 

якостей. 

Тема 5. Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з пацієнтами 

різної нозологічної приналежності.  

Реабілітаційне обстеження дітей та дорослих. Особливості підбору діагностичних 

тестів для визначення функціонального стану та якості життя пацієнтів літнього 

віку. Обстеження пацієнтів з онкодіагнозом до, в процесі та після лікування. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п с.р. інд. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовний модуль 1. Особливості використання методів обстеження в 

фізичній терапії залежно від нозологічної приналежності пацієнта та його 



 

діагнозу.  

Реабілітаційний діагноз в клінічній 

практиці фізичного терапевта 
24 2 8 14 

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
 

те
м

о
ю

 

Методи обстеження та клінічні 

інструменти при роботі з пацієнтами з 

порушеннями опорно-рухового 

апарату 

24 2 8 14 

Методи обстеження та клінічні 

інструменти при роботі з пацієнтами з 

порушеннями ДС та ССС 

24 2 8 14 

Методи обстеження та клінічні 

інструменти при роботі з пацієнтами 

неврологічного профілю 

24 2 8 14 

Методи обстеження та клінічні 

інструменти при роботі з пацієнтами 

різної нозологічної приналежності 

22 2 6 14 

Диференційований залік 2  2  

Разом за змістовним модулем 1 90  20 70 

Всього 90  20 70  

 

4. Теми семінарських занять 

Згідно робочої програми навчальної дисципліни «Методи обстеження у фізичній 

терапії» семінарські заняття не заплановані. 

 

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

Змістовний модуль 1. Особливості використання методів обстеження в 

фізичній терапії залежно від нозологічної приналежності пацієнта та його 

діагнозу. 

1 
Реабілітаційний діагноз в клінічній практиці фізичного 

терапевта 
2 

2 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами з порушеннями опорно-рухового апарату 
2 

3 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами з порушеннями ДС та ССС 
2 

4 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами неврологічного профілю 
2 

5 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами різної нозологічної приналежності 
2 

  Всього 10 

 

6. Теми практичних занять 

№ Тема Кількість 



 

з/р годин 

Змістовний модуль 1. Особливості використання методів обстеження в 

фізичній терапії залежно від нозологічної приналежності пацієнта та його 

діагнозу. 

1 
Реабілітаційний діагноз в клінічній практиці фізичного 

терапевта 
8 

2 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами з порушеннями опорно-рухового апарату 
8 

3 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами з порушеннями ДС та ССС 
8 

4 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами неврологічного профілю 
8 

5 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами різної нозологічної приналежності 
6 

6 Диференційований залік 2 

  Всього 40 

 

6. Теми лабораторних занять 

Згідно робочої програми з дисципліни «Методи обстеження у фізичній терапії» 

лабораторні заняття не заплановані. 

 

7. Теми самостійної роботи  

№ 

з/р 
Тема 

Кількість 

годин 

Змістовний модуль 1. Особливості використання методів обстеження в 

фізичній терапії залежно від нозологічної приналежності пацієнта та його 

діагнозу. 

1 
Реабілітаційний діагноз в клінічній практиці фізичного 

терапевта 
14 

2 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами з порушеннями опорно-рухового апарату 
14 

3 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами з порушеннями ДС та ССС 
14 

4 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами неврологічного профілю 
14 

5 
Методи обстеження та клінічні інструменти при роботі з 

пацієнтами різної нозологічної приналежності 
14 

  Всього 70 

 

8. 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 «Методи обстеження у 

фізичній терапії»  – 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 «Методи обстеження у 

фізичній терапії» або підготовка доповіді з презентацією за однією з переліку 

наданих нижче тем. 

 

Тематика рефератів та доповідей для ІНДЗ: 

1. Які антропометричні виміри проводять при реабілітаційному обстеженні 

верхніх кінцівок  

2. Пальпація та візуальний огляд при реабілітаційному обстеженні верхніх 

кінцівок  

3. Гоніометрія, мануальне м’язове тестування (ММТ), функціональне тестування 

при реабілітаційному обстеженні верхніх кінцівок. Для чого проводять які 

структури обстежують дані методи  

4. Реабілітаційне обстеження нижніх кінцівок (антропометричні виміри, 

пальпація, візуальний огляд, гоніометрія, ММТ, функціональне тестування)  

5. Реабілітаційне обстеження хребта (антропометричні виміри, пальпація, 

візуальний огляд, гоніометрія, ММТ, функціональне тестування)  

6. Формальне та не формальне спостереження при реабілітаційному обстеженні  

7. Особливості реабілітаційного обстеження осіб з хребетно-спинномозковою 

травмою  

8. Особливості реабілітаційного обстеження осіб з інсультом  

9. Особливості реабілітаційного обстеження осіб з ЧМТ  

10. Контроль у фізичній терапії. Види та складові поточного, етапного, 

оперативного та експрес контролю  

11. Ревматологічні захворювання. Симптоми, методи реабілітаційного обстеження 

(огляд, пальпація, гоніометрія, ММТ, функціональні тести)  

12. Біль, методи обстеження та контролю за його проявами  

13. Методи реабілітаційного обстеження дихальної системи (огляд, пальпація, 

спірометрія, пікфлуометрія, вимірювання частоти дихання, ЖЄЛ, проби Штанге, 

Генчі, індекс Скібінської, життєвий індекс, 6 хвилинний тест)  

14. Методи реабілітаційного обстеження серцево-судинної системи (огляд, 

вимірювання артеріального тиску, ЧСС)  



 

15. Реабілітаційне обстеження при лімфостазі (антропометричні виміри, 

пальпація, візуальний огляд, функціональне тестування)  

16. Методи реабілітаційного обстеження опорно-рухового апарату для 

геріартричних пацієнтів.  

17. Методи реабілітаційного обстеження нервової системи для геріартричних 

пацієнтів  

18. Методи реабілітаційного обстеження дітей до 1 року  

19. Тестування рефлексів при роботі з дітьми види рефлексів, норма та патологія, 

терміни згасаня або появи, способи тестування)  

20. Оцінка основних рухових навиків (ООРФ) в педіатричній практиці (складові, 

способи тестування)  
 

9. 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.                                    

 

10. 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 – диф. залік. 

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 ПЗ ІНДЗ Бали 

ПЗ 1 ПЗ 2 ПЗ 3 ПЗ 4 ПЗ 5 ПЗ 6 ПЗ 7 ПЗ 8 
8 200 

24 24 24 24 24 24 24 24 

 

Здійснюється під час практичного заняття та включає загальну оцінку 

теоретичних та практичних знань з теми заняття: 

«5» - 24; 

«4» - 19; 

«3» - 14; 

Самостійна робота студента (доповідь написаного реферату, презентація) 

оцінюється: 8 балів.  

 

11. Методичне забезпечення 

1. Рекомендована література. 



 

2. Мільтимедійний лекційний матеріал. 

3. Практикум для проведення практичних занять та самостійної роботи студента. 

 

12. Рекомендована література 

Основна: 

1. Бас О. Реабілітаційне обстеження жінок після мастектомії / Ольга Бас // Молода 

спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 

2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 22–25.  

2. Бас О. А. Програма фізичної реабілітації жінок після мастектомії і відповідно 

до періодів відновлення / Бас О. А. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. 

Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична 

культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К(86)17. – С. 29–31.  

3. Бас О. А. Реабілітаційне обстеження жінок з лімфостазом / Бас О. А., Гречин В. 

М. // PMJUA. – 2018. – Vol. 3, N 1. – P. 10.  

4. Белова А. Н. Шкалы, тесты и опросники в реабилитации больных / А. Н. 

Белова, О. Н. Щепетова. – Москва : Антидор, 2002. – С. 53–55.  

5. Букуп К. Клиническое исследование костей, суставов и мышц / К. Букуп. – 

Москва : Медицинская литература, 2007. – 320 с.  

6. Куцериб Т. Анатомія людини з основами морфології : навч. посіб. / Тетяна 

Куцериб, Мирослава Гриньків, Федір Музика. – Львів: ЛДУФК, 2019. – 86 с.  

7. Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії ("Нормальна анатомія " 

та "Нормальна фізіологія") : навч. посіб. / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, 

Станіслав Крась, Софія Маєвська, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 146 с.  

8. Музика Ф. В. Анатомія людини : навч. посіб. / Ф. В. Музика, М. Я. Гриньків., Т. 

М. Куцериб. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 360 с.  

9. Новик А. А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине / Новик 

А. А., Ионова Т. И. – 2-е изд. – Москва, 2007. – 320 с  

10. Реабилитация детей с ДЦП / [Е. В. Семёнова, Е. В. Клочкова, А. Е. 

Коршикова-Морозова и др.]. – Москва: Лента Книга, 2018. – 584 с.  

11. Руководство по геронтологии / под ред. академика РАМН В. Н. Шабалина. – 

Москва, 2005. – 800 с.  

12. Тимрук_Скоропад К. Первинне оцінювання та планування фізичної терапії 

пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень з використанням 

інструментів на основі міжнародної класифікації функціонування / Катерина 

Тимрук-Скоропад // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2018. – №1(31). – C. 

45–53.  

13. Тиравська О. Реабілітаційне обстеження осіб після хірургічного лікування кил 

міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта / Оксана Тиравська // Молода 

спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 

2009. – Вип. 13, т. 3. – С. 171–175.  

14. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/терапії дітей шкільного віку 

з бронхолегеневими патологіями : монографія / Наталя Івасик. – Львів : ЛДУФК, 

2018. – 393 с.  



 

15. Фік Х. Особливості використання засобів фізичної реабілітації у 

комплексному лікуванні осіб з розсіяним склерозом / Христина Фік, Ольга Бас // 

Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2013. – Вип. 

15. – С. 505–510.  

16. Assessing the reliability of the Modified Modified Ashworth Scale between two 

physiotherapists in adult patients with hemiplegia / Ansari N. N., Naghdi, S., et al. // 

NeuroRehabilitation. – 2009. – Vol. 25(4). – P. 235–240.  

17. Bickley LS, Szilagyi PG. Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking. 

Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2003.  

18. International classification of functioning, disability and health: ICF. Geneva, World 

Health Organization, 2001. - 300 p.  

19. Lymphedema Management: The Comprehensive Guide for Practitioners. – 3rd ed. / 

ed. by Joachim Ernst Zuther , Steve Norton. – 392 p.  

20. Orthopedic Physical Assessment 6th Edition by David J. Magee , 2014. – 1184 p.  

21. Pathology and Intervention in Musculoskeletal Rehabilitation (Musculoskeletal 

Rehabilitation 2nd Edition / by David J. Magee, James E. Zachazewski, William S. 

Quillen, and Robert C. Manske, 2016. - 1240 pages.  

22. Pulmonary Function Tests / Harpreet Ranu, Michael Wilde, Brendan Madden // 

Ulster Med J. – 2011- Vol. 80(2). – Р. 84–90.  

23. Wall and Melzack’s Textbook of Pain // 5 th Edition. – Elsevier Churchill 

Livingstone. – 2005. – 1239 p.  

24. Wieland D. Comprehensive Geriatric Assessment / Wieland D., Hirth V. // Cancer 

Control. – 2003. – Vol. 10, N 6. – P. 454–462.  

25. Therapeutic exercise: foundations and techniques / Carolyn Kisner, Lynn Allen 

Colby; illustrations by Jerry L. Kisner. – 91 p.  

Додаткова: 

1. Бас О. Алгоритмізація процeсу фізичної рeaбілітaції жінок прооперованих з 

приводу онкопатології молочної залози / Ольга Бас // Фізична культура, спорт та 

здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 271 – 277. –  

2. Бас О. Визначення якості життя хворих після мастектомії / Ольга Бас // Молода 

спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 

2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 2. – С. 9–14.  

3. Бас О.А. Індивідуальна картка обстеження та оцінки фізичного стану жінок 

прооперованих з приводу раку молочної залози/ О. А. Бас // Теорія і практика 

фізичного виховання. – 2006. – № 1/2. – С. 462.  

4. Боль в плече: патогенез, диагностика, лечение / В. А.Широков. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : МЕДпресс-информ, 2012. – 240 с. : ил.  

5. Демиденко Т. Д. Реабилитация при цереброваскулярной патологи / Т. Д. 
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