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3. Характеристика навчальної дисципліни 

Основою навчальної дисципліни «Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях 

діяльності внутрішніх органів» є вивчення засобів фізичної терапії та ерготерапії у 

комплексній системі відновлювальної терапії при порушеннях функціонального стану 

серцево-судинної, дихальної, травної, видільної системи та порушеннях обміну речовин і 

формування у студентів цілісної системи знань щодо застосування фізичної терапії та 

ерготерапії при захворюваннях внутрішніх органів. 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp
mailto:sokolovconst62@gmail.com


Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

- основи етіології, патогенезу і клінічну симптоматику основних захворювань 

внутрішніх органів (захворювання серцево-судинної, дихальної, травної, сечовидільної 

системи та порушення обміну речовин); 

- клініко-фізіологічне обґрунтування застосування фізичної терапії та ерготерапії 

при патології внутрішніх органів; 

- покази та протипокази до застосування окремих засобів реабілітації при зазначених 

захворюваннях; 

- принципи використання фізичної терапії та ерготерапії. 

Студент повинен вміти: 

- покращити стан здоров'я, самопочуття, підвищити фізичну самостійність та 

активність осіб з серцево-судинними, респіраторними та іншими захворюваннями 

внутрішніх органів; 

- розробляти і впроваджувати комплекс заходів та рекомендацій, спрямованих на 

поліпшення діяльності серцево-судинної, дихальної, травної, видільної систем та організму в 

цілому, відновлення або компенсацію порушених чи відсутніх функцій; 

- застосовувати фізичні вправи, масаж, преформовані фізичні чинники при вказаних 

захворюваннях; 

- аналізувати хід виконання програми фізичної терапії, вносити необхідні корективи; 

- надавати консультації у межах своєї компетенції та визначати необхідність 

звертання пацієнтів до інших фахівців сфери охорони здоров'я. 

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. 

 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 аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського 

організму та його рухові функції. 

 Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх 

корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії. 

 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 забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 

 Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану 

пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати. 

 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 знання з 

медико-біологічних, гуманітарних, спортивно-педагогічних дисциплін, зокрема з 

функціональної анатомії, психології, педагогіки, біомеханіки, фізіології людини та рухової 

активності, пропедевтики внутрішніх хвороб, теорії і методики фізичного виховання, 

біохімії, біології та основ генетики, біологічних основ рухової активності, фахових 

дисциплін: вступ у фізичну терапію, основи фізичної терапії, ерготерапії, основи медичної та 

соціальної реабілітації. 

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: «Курортологія та фізіотерапія», 

«Догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації», «Обстеження, методи оцінки та 

контролю при порушенні діяльності нервової системи», «Фізична терапія та ерготерапія у 

педіатрії». 

4. Програма дисципліни.  
Зміст основних розділів дисципліни. 

Розділ I. Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях серцево-судинної системи 

Тема 1. Захворювання серцево-судинної системи і клініко-фізіологічне 

обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при патології органів 

кровообігу. Фізична терапія при артеріальній гіпертензії (гіпертонічній хворобі). 

Анатомо-фізіологічні особливості будови серцево-судинної системи. Механізми 

впливу фізичних вправ на серцево-судинну систему. Методичні принципи застосування ЛФК 

при серцево-судинних захворюваннях. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування 

масажу та фізіотерапевтичних засобів в реабілітації пацієнтів з патологією серця і судин. 

Артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба): етіопатогенез, класифікація, клінічна 

картина. Механізм лікувальної дії ЛФК. Показання і протипоказання до проведення занять з 

ЛФК, масажу та фізіотерапії. Методика застосування ЛФК і особливості масажу та 

фізіотерапії при артеріальній гіпертензії. Поліклінічний етап реабілітації. Санаторно-

курортне лікування пацієнтів гіпертонічною хворобою.  

Тема 2. Фізична терапія та ерготерапія при атеросклерозі та стабільній 

стенокардії напруги. 

Поняття про атеросклероз. Етіопатогенез та класифікація атеросклерозу. Лікувальна 

та профілактична дія фізичних вправ при атеросклерозі. Профілактична дія засобів 

лікувальної фізичної культури при атеросклерозі. Особливості дозування фізичних 

навантажень. Облітеруючий атеросклероз судин ніг: стадії, завдання і засоби фізичної 

реабілітації. 

Стенокардія: етіопатогенез, класифікація, клінічна картина. Завдання і методика 

проведення ЛФК, масажу і фізіотерапії при стабільній стенокардії напруги в лікарняному 

періоді реабілітації. Методика визначення толерантності до фізичного навантаження і 

функціонального класу в післялікарняному періоді реабілітації. Методика фізичної 

реабілітації пацієнтів стенокардією на санаторному етапі. 

Тема 3. Фізична терапія при інфаркті міокарда. 

Інфаркт міокарда: етіологія, патогенез, класифікація, клініка. Фази реабілітації при 

інфаркті міокарду. Фізична реабілітація на лікарняному етапі: програми реабілітації залежно 



від тяжкості захворювання та ускладнень. Особливості ЛФК і масажу при різних рухових 

режимах. Протипоказання до застосування ЛФК. 

Методи контролю за фізичними навантаженнями. Засоби фізичної реабілітації і рухові 

режими поліклінічного, диспансерного та санаторного етапів реабілітації. Санаторно-

курортне лікування пацієнтів після інфаркту міокарда. 

Тема 4. Фізична терапія при міокардитах, гострій ревматичній лихоманці, 

набутих вадах серця.  

Міокардити: етіологія, патогенез, класифікація, клініка. Гостра ревматична 

лихоманка: етіологія, патогенез, класифікація, клініка. Програми фізичної реабілітації в 

лікарняному і післялікарняному періодах.  

Клінічна картина та фізична реабілітація при набутих вадах серця. 

Поняття про кардіоміопатії. Завдання і засоби фізичної реабілітації. 

Тема 5. Фізична терапія при серцевій недостатності. 

Серцева недостатність, етіопатогенез, класифікація. Хронічна серцева недостатність, 

класифікація за ступенями та функціональними класами, їх характеристика. Завдання 

фізичної реабілітації, режими рухової активності. Засоби фізичної реабілітації при серцевій 

недостатності в залежності від ступенів та функціональних класів. 

 

Розділ ІI. Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях органів дихання 

Тема 6. Захворювання дихальної системи і клініко-фізіологічне обґрунтування 

застосування засобів фізичної реабілітації при патології органів дихання. Фізична 

терапія при бронхітах, хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ) і 

бронхіальній астмі. 

Анатомо-фізіологічні особливості будови дихальної системи. Механізми впливу 

фізичних вправ на дихальну систему. Методичні принципи застосування ЛФК при 

захворюваннях органів дихання. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування масажу та 

фізіотерапевтичних засобів в реабілітації пацієнтів з патологією органів дихання.  

Бронхіти: етіопатогенез, класифікація, клініка. Завдання і засоби фізичної реабілітації 

при гострому та хронічному бронхіті. Показання до проведення занять з ЛФК, масажу та 

фізіотерапії. Особливості фізичної реабілітації при бронхоектазах. 

ХОЗЛ: етіопатогенез, класифікація, клініка. Завдання і засоби фізичної реабілітації 

при ХОЗЛ. Бронхіальна астма: етіопатогенез, класифікація, клініка. ЛФК, масаж і 

фізіотерапія при цих захворюваннях. 

Тема 7. Фізична терапія при пневмоніях, плевритах і хронічній дихальній 

недостатності. 

Пневмонії: етіопатогенез, класифікація, клініка. Засоби реабілітації на стаціонарному 

етапі при різних рухових режимах. Засоби фізичної реабілітації в післялікарняному періоді. 

ЛФК, масаж і фізіотерапія при цих захворюваннях.  

Особливості фізичної реабілітації після перенесення COVID-19. 

Плеврити: етіопатогенез, класифікація, клініка. Засоби фізичної реабілітації в 

лікарняному і післялікарняному періодах. ЛФК, масаж і фізіотерапія при цих захворюваннях. 

Емфізема легень: етіопатогенез, класифікація, клініка. ЛФК, масаж і фізіотерапія при 

цьому захворюванні.  

Поняття про хронічну дихальну недостатність: класифікація за ступенями, їх 

характеристика. Завдання фізичної реабілітації, режими рухової активності. Засоби фізичної 

реабілітації при хронічній дихальній недостатності в залежності від ступенів. 

 



Розділ ІIІ. Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях органів травлення  

Тема 8. Захворювання системи травлення і клініко-фізіологічне обґрунтування 

застосування засобів фізичної реабілітації при патології органів травлення. Фізична 

терапія при гастритах, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, 

захворюваннях кишок. 

Анатомо-фізіологічні особливості будови травної системи. Механізми впливу 

фізичних вправ на систему травлення. Методичні принципи застосування ЛФК при 

захворюваннях органів травлення. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування масажу 

та фізіотерапевтичних засобів в реабілітації пацієнтів з патологією органів травлення. 

Гастрити: етіопатогенез, класифікація, клінічна картина. ЛФК, масаж і фізіотерапія 

при цих захворюваннях. Лікувальне харчування при гастритах. Санаторно-курортне 

лікування пацієнтів з хронічними гастритами. 

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки: етіопатогенез, класифікація, 

клінічна картина. ЛФК, масаж і фізіотерапія при цих захворюваннях. Лікувальне харчування 

виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки. Санаторно-курортне лікування 

пацієнтів при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки. 

Коліт, ентерит, синдром подразненого кишківника: етіопатогенез, класифікація, 

клінічна картина. ЛФК, масаж і фізіотерапія при цих захворюваннях. Лікувальне харчування 

при цих захворюваннях. Санаторно-курортне лікування пацієнтів при хронічному коліті і 

синдромі подразненого кишківника. 

Тема 9. Фізична терапія при хронічному холециститі, жовчнокам’яній хворобі, 

хронічних гепатитах і хронічному панкреатиті. 

Поняття про дискінезії жовчовивідних шляхів. Холецистит, жовчнокам’яна хвороба: 

етіопатогенез, класифікація, клінічна картина. ЛФК, масаж і фізіотерапія при цих 

захворюваннях. Лікувальне харчування при хронічному холециститі і жовчнокам’яній 

хворобі. Санаторно-курортне лікування пацієнтів при хронічному холециститі і 

жовчнокам’яній хворобі. 

Хронічні гепатити: етіопатогенез, класифікація, клінічна картина. ЛФК, масаж і 

фізіотерапія при цих захворюваннях. Лікувальне харчування при захворюваннях печінки. 

Санаторно-курортне лікування пацієнтів з хронічними гепатитами.  

Хронічний панкреатит: етіопатогенез, класифікація, клінічна картина. ЛФК, масаж і 

фізіотерапія при хронічному панкреатиті. Лікувальне харчування при хронічному 

панкреатиті. Санаторно-курортне лікування пацієнтів з хронічним панкреатитом.  

 

Розділ ІV. Фізична терапія та ерготерапія при ендокринних захворюваннях та 

порушеннях обміну речовин. 

Тема 10. Фізична терапія та ерготерапія при ожирінні, цукровому діабеті, 

подагрі. 

Ожиріння: етіопатогенез, класифікація, клінічна картина. Вплив ожиріння на 

діяльність органів і систем. Завдання фізичної реабілітації при ожирінні. Особливості 

лікувальної фізкультури при ожирінні. Лікувальний масаж і фізіотерапія при ожирінні. 

Лікувальне харчування при ожирінні. Санаторно-курортне лікування пацієнтів при ожирінні. 

Цукровий діабет: етіологія, патогенез і клінічні прояви. ЛФК, масаж і фізіотерапія при 

цьому захворюванні. Лікувальне харчування при цукровому діабеті. Особливості фізичної 

терапії при ускладненнях цукрового діабету. Санаторно-курортне лікування пацієнтів при 

цукровому діабеті. 



Подагра: етіопатогенез і клінічна симптоматика хвороби. ЛФК, масаж і фізіотерапія 

при цьому захворюванні. Лікувальне харчування при подагрі. Санаторно-курортне лікування 

пацієнтів при подагрі. 

 

Розділ V. Фізична терапія при хворобах сечовидільної системи. 

Тема 11. Фізична терапія при гломерулонефритах, пієлонефритах і сечокам’яній 

хворобі. 

Анатомо-фізіологічні особливості будови сечовидільної системи. Механізми впливу 

фізичних вправ на сечовидільну систему. Гломерулонефрити: етіологія, патогенез і клінічні 

прояви. ЛФК, масаж і фізіотерапія при цих захворюваннях. Лікувальне харчування при 

гломерулонефритах. Особливості фізичної терапії при ускладненнях хронічних 

гломерулонефритів. Санаторно-курортне лікування пацієнтів при хронічних 

гломерулонефритах. 

Пієлонефрити: етіологія, патогенез і клінічні прояви. ЛФК, масаж і фізіотерапія при 

цьому захворюванні. Лікувальне харчування при пієлонефритах. Санаторно-курортне 

лікування пацієнтів при хронічних пієлонефритах. Сечокам’яна хвороба: етіологія, патогенез 

і клінічні прояви. ЛФК, масаж і фізіотерапія при цьому захворюванні. Лікувальне харчування 

при сечокам’яній хворобі. Санаторно-курортне лікування пацієнтів при сечокам’яній 

хворобі. 

Тематика практичних занять 

1. Захворювання серцево-судинної системи і клініко-фізіологічне обґрунтування 

застосування засобів фізичної реабілітації при патології органів кровообігу. Фізична 

реабілітація при артеріальній гіпертензії (гіпертонічній хворобі). 

2. Фізична реабілітація при атеросклероз та стабільній стенокардії напруги. 

3. Фізична реабілітація при інфаркті міокарда. 

4. Фізична реабілітація при міокардитах, гострій ревматичній лихоманці, набутих вадах 

серця.  

5. Фізична реабілітація при серцевій недостатності. 

6. Захворювання дихальної системи і клініко-фізіологічне обґрунтування застосування 

засобів фізичної реабілітації при патології органів дихання. Фізична реабілітація при 

бронхітах, хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ) і бронхіальній 

астмі. 

7. Фізична реабілітація при пневмоніях, плевритах і хронічній дихальній недостатності. 

8. Захворювання системи травлення і клініко-фізіологічне обґрунтування застосування 

засобів фізичної реабілітації при патології органів травлення. Фізична реабілітація 

при гастритах, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, захворюваннях 

кишок. 

9. Фізична реабілітація при хронічному холециститі, жовчнокам’яній хворобі, хронічних 

гепатитах і хронічному панкреатиті. 

10. Фізична реабілітація при ожирінні, цукровому діабеті, подагрі. 

11. Фізична реабілітація при гломерулонефритах, пієлонефритах і сечокам’яній хворобі. 

 

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

(обладнання). 

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях 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 (наочні стенди, плакати, посібники, 

відеоролики, інший роздатковий матеріал). 

7. Інформація про консультації: консультації, за потреби, проводяться в час, 

узгоджений з викладачем. 



8. Система оцінювання. 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом 

усного опитування, оцінки умінь студентів проведення огляду, обстеження, вміння 

визначати мету реабілітації, її довготермінові і короткотермінові цілі, розробляти 

індивідуальну програму фізичної терапії та ерготерапії пацієнтів з захворюваннями 

внутрішніх органів; написання контрольних робіт. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 Екзамен 

Успішність на практичних заняттях 75 

Підсумкова самостійна робота 25 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

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

заняттях (75 балів) та за підсумкову самостійну роботу (25 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 відповідей, отриманих на практичних заняттях за семестр (не менше 

п’ятьох за семестр),
 

якщо n<5, то у формулі приймаємо n=5, 

k=75 – максимальна кількість балів, яку можна отримати на практичних заняттях 

за семестр. 

 

Підсумкова самостійна письмова робота (25 балів) передбачає виконання 

описових та (або) тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів 

виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття 

питання та правильність виконання завдань. 

Сумарна кількість балів, виділених на оцінку підсумкової самостійної письмової 

роботи, виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту 

розкриття питання та правильність виконання завдань. 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як поточна успішність за 

семестр з ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен у 100-бальній шкалі з ваговим 

коефіцієнтом 0,4 і знаходиться за формулою: 
Сумарна кількість балів з дисципліни визначається за формулою: 
 

0,6 0,4
сум пот підс

S S S    , 

де 
пот

S  – кількість балів за поточний контроль; 

підс
S

– кількість балів за підсумковий контроль (екзамен). 
 

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

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням 

за стобальною шкалою. 

Оцінювання досягнутих успіхів студентом проводиться у 100 бальній шкалі, після 

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

 

 
 

5

K

n

A
Х 



Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах) 

 
Національна 

шкала 

оцінювання 

 

Оцінка з 

заліку 

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

модульна 

оцінка 

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 

Визначення 

 
90-100 

 
“відмінно” 

“зарахова 

но” 

 
90-100 

 
А 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

 
 

75-89 

 

 
“добре” 

 
82-89 В 

Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

 
75-81 

 
С 

Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

 
60-74 

 

“задовільно” 

67-74 D 
Задовільно   –   непогано,   але   зі 

значною кількістю недоліків 

60-66 Е 
Достатньо - виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

 

 
0-59 

 

 
“незадовільно” 

 
“не 

зараховано 

” 

 
35-59 

 
FX 

Незадовільно – потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен (залік) 

0-34 F 
Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

 

Залік та екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з 

оцінюванням за стобальною шкалою. 

 

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. 

а) основна 

1. Григус І. М. Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи : 

Навчальний посібн. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Григус. - 2-ге вид., стереот. - Львів : 

Новий Світ - 2019. - 170 с. 

2. Мухін  В.  М.  Фізична  реабілітація  підручник  /  В.  М  Мухін.  - 3-тє  вид., 

перероблене  та доповн.  – К.: Олімп. л-ра, 2010. – 488 с. 

3. Пєшкова О. В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів : [навч. 

посіб.] / О. В. Пєшкова. - Х. : Бровін О. В., 2011. – 312 с. 

4. Порада А.М. Основи фізичної реабілітації: Навч. посібник / А.М Порада, О.В. 

Солодовник, Н.Є. Прокопчук. - 2-е вид. – К.: Медицина, 2008.- 248 с. 

5. Соколовський В.С. Лікувальна фізична культура / В.С. Соколовський, Н.О. 

Романова, О. Г. Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 236 с.  



 

б) додаткова 

6. Богдановська Н.В., Кальонова І.В. Фізична реабілітація засобами фізіотерапії. - 

Суми : Університетська книга, 2020. 

7. Івасик Н. Фізична реабілітація при порушенні діяльності органів дихання : навч.- 

метод. посіб. / Наталія Івасик. - Львів : Український бестселер, 2012. - 190 с. 

8. Козак, Д. В. Лікувальна фізична культура : посібник для студ. мед. ВНЗ України 

спец. «Лікувальна справа» / Д. В. Козак, Н. О. Давибіда. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 

108 с. 

9. Мироненко С.Г. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання: 
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г) інформаційні (електронні) ресурси 

 Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія - http://sportmedicine.uni-

sport.edu.ua/  

 Physiotherapy - http://www.journals.elsevier.com/physiotherapy/   
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 Fizjoterapia Polska - http://www.fizjoterapiapolska.pl/ 
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