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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія 

Загальний обсяг дисципліни – 5 кредитів ЄКТС  

Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 1, семестр – 1, вид підсумкового контролю – залік, 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 

дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі завдання, робота в малих 

групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, рольові ігри, web-орієнтовані і 

мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 

Розподіл годин за видами робіт 
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Денна 1 І 150/5 60 30 – 30 – 90 – + – 

2. Викладачі 

Грибок Ніна Миколаївна 

E-mail: 

ilnitskaya832010@gmail.com 

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання – формування у студентів цілісної системи теоретичних знань з фізичної 

терапії, ерготерапії, розкриття загальних положень та принципів фізичної терапії та ерготерапії. 
Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

– загальні поняття про реабілітацію, фізичну терапію та ерготерапію, основні терміни, пов’язані 

зі сферою професійної діяльності; 

– основні завдання державної політики у сфері реабілітації; 

– поняття системи реабілітації в Україні, суб’єкти, фахівці реабілітації, мультидисциплінарна 

команда в реабілітаційному процесі, реабілітаційні заклади, відділення, підрозділи, громадські 

об’єднання осіб з обмеженнями життєдіяльності, осіб з інвалідністю та фахівців реабілітації; 

– основи професійних вимог, стандартів і етичних норм; 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp
https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view
mailto:ilnitskaya832010@gmail.com


– загальні поняття про міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності 

та здоров'я (МКФ) та  міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров'я дітей та підлітків (МКФ-ДП); 

– види, періоди реабілітації; 

– загальні поняття про проходження процесу реабілітації, індивідуальну програму реабілітації, 

медико-соціальну експертизу, медико-соціальні експертні комісії, встановлення групи 

інвалідності, кейс-менеджмент в реабілітації; 

– основні принципи реабілітації при різних рівнях надання медичної допомоги; 

– основні принципи відносин фахівця з клієнтом, принципи ведення медичної документації, 

основні правила спілкування з пацієнтом; 

– принципи адаптації навколишнього середовища до потреб неповносправних; 

– особливості реабілітації окремих категорій осіб, облік інформації та фінансування реабілітації. 

Студент повинен вміти: 

– творчо використовувати отриманні знання з дисципліни при вирішенні професійних завдань; 

– орієнтуватись в спеціальній літературі згідно профілю підготовки; 

– уміти визначати проблеми у галузі фізичної реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії; 

– вирішувати проблемні завдання у галузі фізичної терапії, ерготерапії. 

Компетентності 

 загальні: 

– знання та розуміння предметної області та розуміння       професійної діяльності; 

– здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

– навички міжособистісної взаємодії; 

– здатність працювати в команді; 

– здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

– здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

– 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; 

– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку  суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

фахові: 

– здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим 

медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання 

і зв'язок з охороною здоров’я; 

– здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної 

терапії, ерготерапії; 

– 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; 

– здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: 

спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати; 

– здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати 

зміст і необхідність          виконання програми фізичної терапії та ерготерапії; 

– здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії; 

– здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов; 

– здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів; 

– здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/ догляду, профілактиці захворювань, 

травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя; 



– здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та 

ерготерапії. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є, набуті в закладах 

загальної середньої освіти та під час навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Молодший 

спеціаліст» знання, уміння та навички з програмових розділів медико-біологічних дисциплін. 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у процесі 

проходження клінічних практик з фізичної терапії та ерготерапії, а також під час вивчення 

навчальних курсів професійного спрямування: «Основи фізичної терапії та ерготерапії», 

«Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів», «Професійна 

етика та деонтологія», «Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності ОРА», 

«Основи заняттєвої науки», «Міжнародна класифікація функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я», «Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності 

нервової системи», «Технічні засоби у фізичній терапії та ерготерапії». 

 

4. Програма дисципліни.  
 

Тема 1. Загальні поняття про реабілітацію, фізичну терапію та ерготерапію. 

Поняття про реабілітацію, фізичну терапію та ерготерапію; складові процесу реабілітації. 

Розвиток та становлення системи фізичної реабілітації в Україні; підготовка фахівців з фізичної 

реабілітації. Створення асоціацій фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, їх завдання.  

 

Тема 2. Законодавство України про реабілітацію. 

Характеристика основних термінів та понять з фізичної реабілітації. Законодавство України про 

реабілітацію. Право на реабілітацію. Особи, які потребують реабілітації. Принципи проведення 

реабілітації. Державна політика у сфері реабілітації. Основні завдання державної політики у сфері 

реабілітації.  

 

Тема 3. Система реабілітації в Україні. 

Поняття системи реабілітації в Україні. Суб’єкти системи реабілітації. Фахівці реабілітації. 

Мультидисциплінарна команда в реабілітаційному процесі. Основні завдання 

мультидисциплінарної команди. Реабілітаційні заклади. Реабілітаційні відділення, підрозділи. 

Громадські об’єднання осіб з обмеженнями життєдіяльності, осіб з інвалідністю та фахівців 

реабілітації. 

 

Тема 4. Проходження процесу реабілітації. 

Початок процесу реабілітації. Індивідуальна програма реабілітації. Медико-соціальна експертиза. 

Медико-соціальні експертні комісії. Встановлення групи інвалідності. Кейс-менеджмент в 

реабілітації. 

 

Тема 5. Міжпрофесійна співпраця у сфері охорони здоров’я.  

Мультидисциплінарна співпраця. Трансдисциплінарна співпраця. Міждисциплінарна співпраця. 

Моделі міждисциплінарної співпраці. Ієрархічна модель. Модель, орієнтована на клієнта. Модель, 

орієнтована на проблему. Переваги та недоліки між професійної співпраці. 

 

Тема 6. Види, періоди реабілітації. 

Види реабілітації. Фізична та медична реабілітація. Психологічна реабілітація. Професійна 

реабілітація та реадаптація. Рекреаційно-спортивна реабілітація та параолімпійський спорт. 

Гострий реабілітаційний період. Підгострий реабілітаційний період. Довготривалий 

реабілітаційний період.  

 

Тема 7. Реабілітація при різних рівнях надання медичної допомоги. 



Первинний, вторинний та третинний рівні надання реабілітаційної допомоги. Реабілітація в 

гострому реабілітаційному періоді. Реабілітація в підгострому реабілітаційному періоді. 

Реабілітація в довготривалому реабілітаційному періоді. Реабілітація при стабільних хронічних 

інвалідизуючих станах. Наслідки недостатньої реабілітації. 

 

Тема 8. Сфера діяльності фізичного терапевта. 

Фізична терапія. Фізичний терапевт. Професійна діяльність. Клінічна діяльність. Позаклінічна 

діяльність. Діяльність як чинник освіти (досвіду). Чинники, що розкривають практичну клінічну 

діяльність.  

 

Тема 9. Етичний кодекс ерготерапевта. 

Ерготерапія як професія. Цілі та завдання професії. Права і обов’язки ерготерапевта. Права 

залучених сторін. Права пацієнта. Права родичів пацієнтів. Права громадськості. Права 

роботодавця. Права колег та інших професійних груп. Етичні правила проведення досліджень. 

Етичні конфлікти в повсякденній практиці ерготерапевтів. 

 

Тема 10. Професійні завдання та обов’язки фізичного терапевта та ерготерапевта. 
Завдання та обов’язки фізичного терапевта та ерготерапевта. Вимоги до знань. Кваліфікаційні 

вимоги до фізичного терапевта та ерготерапевта вищої кваліфікаційної категорії. Кваліфікаційні 

вимоги до фізичного терапевта та ерготерапевта першої кваліфікаційної категорії. Кваліфікаційні 

вимоги до фізичного терапевта та ерготерапевта другої кваліфікаційної категорії. Кваліфікаційні 

вимоги до фізичного терапевта та ерготерапевта без стажу роботи. 

 

Тема 11. Впровадження міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я в українську реабілітацію. 
Медична та біопсихосоціальна моделі реабілітації. Міжнародна класифікація хвороб (МКХ). 

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ). Цілі 

МКФ. Характеристики МКФ. Складові МКФ. Модель функціонування та обмеження 

життєдіяльності. Як застосовувати МКФ. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я дітей та підлітків (МКФ-ДП). Мета МКФ-ДП. Розвиток МКФ-ДП. 

Застосування МКФ-ДП. Відомості для кодування. Конкретні приклади. 

 

Тема 12. Спілкування з пацієнтом. 

Загальні положення. Вербальне спілкування. Правила проведення бесід з пацієнтом. Невербальне 

спілкування. Різновиди невербального спілкування. Фактори, що перешкоджають спілкуванню. 

Вислуховування. Приклади вміння бути активним слухачем. Сигнали, рухи, слова. 

 

Тема 13. Ведення записів. 

Загальні положення. Стиль ведення записів. Метод, орієнтований на проблему. База даних. Список 

проблем. Записи. Процедура ведення записів. Формат ведення записів. Зразок запису інформації. 

Вимоги до ведення записів.  

 

Тема 14. Адаптація навколишнього середовища до потреб неповносправних. 

Загальні принципи пристосування навколишнього середовища до потреб різних груп 

неповносправних. Формування життєвого середовища для неповносправних. Адаптація будинків 

та міської інфраструктури до потреб неповносправних. Вимоги до адаптації будинків. 

Майданчики перед входом в будинок або приміщення. Пандуси. Поруччя. Ліфти. Ухильні ліфти. 

Підіймачі. Транспортери (рухові пандуси). Вимоги до адаптації міської інфраструктури. Тротуари. 

Стоянки. Телефонні кабіни. Розміри кабінок. Об’єкти сфери послуг і торгівлі. Транспорт.  

 

Тема 15. Особливості реабілітації окремих категорій осіб. Облік інформації та фінансування 

реабілітації. 



Особливості абілітації та реабілітації дітей з інвалідністю та спеціальна освіта. Особливості 

реабілітації осіб, що постраждали від надзвичайних ситуацій. Особливості психологічної 

реабілітації осіб, які постраждали від збройного чи військового конфлікту, тимчасової окупації, 

повсюдних проявів насильства, порушень прав людини. Збір даних щодо первинного виникнення 

та розповсюдженості обмежень життєдіяльності та потреб в реабілітації. Інформаційні системи в 

реабілітації. Єдиний міжвідомчий інформаційний простір з питань реабілітації. Єдиний державний 

реєстр осіб з інвалідністю. Фінансування реабілітаційної допомоги. 

 

Тематика практичних занять 

1. Загальні поняття про реабілітацію, фізичну терапію та ерготерапію. 

2. Законодавство України про реабілітацію. 

3. Система реабілітації в Україні. 

4. Проходження процесу реабілітації. 

5.    Міжпрофесійна співпраця у сфері охорони здоров’я. 

6.    Види, періоди реабілітації. 

7.    Реабілітація при різних рівнях надання медичної допомоги. 

8.    Сфера діяльності фізичного терапевта. 

9. Етичний кодекс ерготерапевта. 

10. Професійні завдання та обов’язки фізичного терапевта та ерготерапевта. 

11. Впровадження міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров'я в українську реабілітацію. 

12. Спілкування з пацієнтом. 

13. Ведення записів. 

14. Адаптація навколишнього середовища до потреб неповносправних. 

15. Особливості реабілітації окремих категорій осіб. Облік інформації та фінансування 

реабілітації. 

  

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях (№33, №35 (згідно розкладу)) навчального 

корпусу №12 за адресою: пл. Театральна, 2, м. Дрогобич. 
Під час занять застосовується таке технічне обладнання: мультимедійний проектор, 

екран, ноутбук з доступом до мережі Internet, наочність (стенди, таблиці, посібники, довідники, 

інший роздатковий матеріал). 

6. Інформація про консультації: консультації, за потреби, проводяться в час, узгоджений з 

викладачем. 

7.  Система оцінювання. 

 Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється під час 

практичних занять, контрольними роботами, співбесідою з лектором та  заліком. 

Семестрова підсумкова оцінка у І семестрі визначається як сума балів з усіх видів 

навчальної роботи. Залік у І семестрі отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були 

передбачені робочою програмою. 

 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 

 

 

Семестр – I 

Успішність на практичних заняттях 60 

Самостійна письмова робота  30 

Співбесіда з лектором 10 



Всього балів 100 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних  заняттях (60 

балів), за самостійну письмову роботу (30 балів), за співбесіду з лектором (10 балів).  

Усні відповіді студента на практичних заняттях, рівень засвоєння навчального матеріалу, 

відведеного на самостійне опрацювання студентом, рівень засвоєння практични х навичок 

оцінюються балами : «5», «4», «3», «2», «1», «0». 

Кількість балів набраних на практичних заняттях визначається за формулою  

, де 

А – сума балів, набраних на практичному занятті, 

n – кількість оцінок, отриманих на практичних заняттях за семестр (не менше п’ятьох за 

семестр),
 

якщо n<5, то у формулі приймаємо n=5 (відсутні оцінки заміняємо 0 балів), 

k=60 – максимальна кількість балів, яку можна отримати на практичних заняттях за 

семестр. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Залік за талоном № 2 і К проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною, 

національною і ЄКТС шкалою. 

Оцінювання досягнутих успіхів студентом за семестр проводиться у 100 бальній шкалі, 

після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці. 
 

Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах) 

 
Національна 

шкала 

оцінювання 

 

Оцінка з 

заліку 

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

модульна 

оцінка 

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 

Визначення 

 

90100 

 
“відмінно” 

“зарахова 

но” 

 

90100 

 
А 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

 
 

7589 

 

 
“добре” 

 
8289 В 

Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

 

7581 

 
С 

Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

 
6074 

 

“задовільно” 

6774 D 
Задовільно   –   непогано,   але   зі 

значною кількістю недоліків 

6066 Е 
Достатньо  виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

 
 

059 

 

 
“незадовільно” 

 
“не 

зараховано 

” 

 

3559 

 
FX 

Незадовільно – потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен (залік) 

034 F 
Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

 

 

 

8. Питання до заліку.  
1. Складові процесу реабілітації.  

2. Розвиток та становлення системи фізичної реабілітації в Україні. Підготовка фахівців з фізичної реабілітації.  

3. Створення асоціацій фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в Україні, їх завдання.  

4. Характеристика основних термінів та понять з фізичної реабілітації.  

5. Законодавство України про реабілітацію.  

5

K

n

A
Х 



6. Право на реабілітацію. Особи, які потребують реабілітації.  

7. Принципи проведення реабілітації.  

8. Державна політика у сфері реабілітації. Основні завдання державної політики у сфері реабілітації.  

9.  Поняття системи реабілітації в Україні. Суб’єкти системи реабілітації. Фахівці реабілітації.  

10. Мультидисциплінарна команда в реабілітаційному процесі. Основні завдання мультидисциплінарної команди. 

Реабілітаційні заклади. Реабілітаційні відділення, підрозділи.  

11. Громадські об’єднання осіб з обмеженнями життєдіяльності, осіб з інвалідністю та фахівців реабілітації. 

12. Проходження процесу реабілітації. 

13. Індивідуальна програма реабілітації. 

14. Медико-соціальна експертиза. 

15. Медико-соціальні експертні комісії. 

16. Кейс-менеджмент в реабілітації. 

17. Міжпрофесійна співпраця у сфері охорони здоров’я. Мультидисциплінарна співпраця. Трансдисциплінарна 

співпраця. Міждисциплінарна співпраця. 

18. Моделі міждисциплінарної співпраці. Ієрархічна модель. Модель, орієнтована на клієнта. Модель, орієнтована на 

проблему. 

19. Види реабілітації. 

20. Періоди реабілітації. 

21. Первинний, вторинний та третинний рівні надання реабілітаційної допомоги. 

22. Реабілітація в гострому реабілітаційному періоді. 

23. Реабілітація в підгострому реабілітаційному періоді. 

24. Реабілітація в довготривалому реабілітаційному періоді. 

25. Фізична терапія. Сфера діяльності фізичного терапевта. Професійна діяльність.  Клінічна та позаклінічна діяльність 

фізичного терапевта. Діяльність як чинник освіти (досвіду). Чинники, що розкривають практичну клінічну діяльність. 

26.  Ерготерапія як професія. Цілі та завдання професії. 

27.  Права і обов’язки ерготерапевта. Права залучених сторін. Права пацієнта. Права родичів пацієнтів. Права 

громадськості. Права роботодавця. Права колег та інших професійних груп.  

28. Етичні правила проведення досліджень в ерготерапії. Етичні конфлікти в повсякденній практиці ерготерапевтів. 

29. Професійні завдання та обов’язки фізичного терапевта та ерготерапевта. Вимоги до знань.  

30. Кваліфікаційні вимоги до фізичного терапевта та ерготерапевта вищої кваліфікаційної категорії.  

31. Кваліфікаційні вимоги до фізичного терапевта та ерготерапевта першої кваліфікаційної категорії.  

32. Кваліфікаційні вимоги до фізичного терапевта та ерготерапевта другої кваліфікаційної категорії.  

33. Кваліфікаційні вимоги до фізичного терапевта та ерготерапевта без стажу роботи. 

34. Впровадження міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я в українську 

реабілітацію. 

35. Медична та біопсихосоціальна моделі реабілітації. Міжнародна класифікація хвороб (МКХ).  

36. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ). Цілі МКФ. Характеристики 

МКФ. Складові МКФ. Модель функціонування та обмеження життєдіяльності. Як застосовувати МКФ. 

37. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дітей та підлітків. 

38. Спілкування з пацієнтом. Вербальне спілкування. Правила проведення бесід з пацієнтом. 

39. Спілкування з пацієнтом. Невербальне спілкування. Різновиди невербального спілкування. 

40. Спілкування з пацієнтом. Фактори, що перешкоджають спілкуванню. Вислуховування. Приклади вміння бути 

активним слухачем. Сигнали, рухи, слова. 

41. Ведення записів. Стиль ведення записів. База даних. Список проблем.. Процедура ведення записів. Формат 

ведення записів. Зразок запису інформації. Вимоги до ведення записів. 

42. Загальні принципи пристосування навколишнього середовища до потреб різних груп неповносправних. 

Формування життєвого середовища для неповносправних.  

43. Адаптація будинків та міської інфраструктури до потреб неповносправних. Вимоги до адаптації будинків. 

Майданчики перед входом в будинок або приміщення. Пандуси. Поруччя. Ліфти. Ухильні ліфти. Підіймачі. 

Транспортери (рухові пандуси).  

44. Вимоги до адаптації міської інфраструктури до потреб неповносправних. Тротуари. Стоянки. Телефонні кабіни. 

Розміри кабінок. Об’єкти сфери послуг і торгівлі. Транспорт.  

45. Особливості абілітації та реабілітації дітей з інвалідністю та спеціальна освіта. 

46. Особливості реабілітації осіб, що постраждали від надзвичайних ситуацій. 

47. Особливості психологічної реабілітації осіб, які постраждали від збройного чи військового конфлікту, тимчасової 

окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини.  

48. Збір даних щодо первинного виникнення та розповсюдженості обмежень життєдіяльності та потреб в реабілітації. 

49. Інформаційні системи в реабілітації. 

50. Єдиний міжвідомчий інформаційний простір з питань реабілітації. Єдиний державний реєстр осіб з інвалідністю. 

Фінансування реабілітаційної допомоги. 

 



9. Політика дисципліни. Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни 

базується на нормативно-правових актах університету. 

 дедлайни та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Студент, який не виконав усі передбачені 

індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за основним талоном. 

 академічна доброчесність: списування під час контрольних робіт та іспитів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, за допомогою Google 

Forms). 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять не є обов’язковим компонентом 

оцінювання, і за це бали не нараховуються. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

участь у змаганнях, міжнародне стажування, індивідуальний графік) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 
 

Основна: 

1. Бармашина Л. Формування середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення / Л. Бармашина. – 

К. : Союз-Реклама, 2000. – 89 с. 

2. Белая книга Физической и реабилитационной медицины в Европе. 2-е изд-е (2018 г.). – М.: Журнал 

"Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация", 2019. – 182 с. 

3. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навчальний посібник / А. С. Вовканич. – Львів : ЛДУФК, 2013. 

– 184 с. 

4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я». Наказ МОЗ 

№2331 від 13.12.2018р.   

5. Ерготерапія.  Майкопа Т.В., Афанасьєв С.М., Афанасьєва О.С. – Підручник. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 374с. 

6. Краснов А. Ф. Травматология: справочник // А. Ф. Краснов, В. М. Аршин, В. В. Аршин. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 1998. – 602 с. 

7. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей / под ред. проф. А. Ф. 

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

8. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / за ред. поф. В.В. Клапчука, проф. Г.В. Дзяка. – К. : Здоровя, 

1995. 

9. Мурза В.П. Психолого-фізична реабілітація: Підручник / В. П. Мурза – К.: «Олан», 2005. – 608 с. 
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