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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

2021 – 2022 н.р. 

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 – 6 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

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

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, семінарські, консультації 

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

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

групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, web-орієнтовані і мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: 
https://us04web.zoom.us/j/*******929?pwd=WFdMNmNMaTRVRW1TUXN4NThPZUxFQT09 
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Денна І 1 180/6 60 30 - 30 - 120 - - х 

2. Викладачі 

Іваніків Наталія Миколаївна 

E-mail: ivnatalija@ukr.net 

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання –полягає у ознайомленні студентами з методичними підходами до використання 

різних засобів фізичної реабілітації (лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, 

фізіотерапії, механотерапії та працетерапії). 

Результати навчання 

Студент повинен володіти: а) загальні  компетентності: 

- Знання та  розуміння предметної області, розуміння професійної діяльності. 

- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

- Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

- Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 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, 

https://us04web.zoom.us/j/*******929?pwd=WFdMNmNMaTRVRW1TUXN4NThPZUxFQT09
mailto:ivnatalija@ukr.net
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використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

б) фахові компетентності: 

- 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 ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії. 

- Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта 

відповідними засобами й методами та документувати отримані результати. 

- 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. 

Програмні результати навчання: 

- Демонструвати належний рівень володіння державною мовою для реалізації письмової та усної 

комунікації в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати своїх 

досліджень державною мовою; застосовувати знання про норми сучасної української мови при 

складанні текстів різних видів документів; володіти основами культури усного та писемного 

мовлення, термінологією, професіоналізмами майбутнього фаху;  дотримуватися етики ділового 

спілкування. 

- Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та 

психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії, виявляти взаємозв’язки різних 

елементів. 

- 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 і підлітків (МКФ ДП). 

- Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до 

пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність. 

- 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. 

- Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за 

допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати 

досвід колег. 

- Розуміти та аналізувати світоглядні, соціально й особистісно значущі проблеми і процеси, які 

відбуваються в суспільстві; вміти бути критичним до власної думки і толерантно-уважним до 

іншої. 

- Очікувані результати навчання 

- - демонструвати належний рівень володіння уявлення про інвалідність, як медико-соціальну 

проблему, особливості і порядок проведення медико-соціальної експертизи інвалідів; 

- - застосовувати у професійній діяльності знання організації і управління процесом медико-

соціальної реабілітації, методологічні принципи реабілітації осіб з обмеженнями 

життєдіяльності; 

- - трактувати інформацію про індивідуальні програми реабілітації (ІПР) інваліда: поняття, 

характеристику, ціль, структуру, принципи, правову основу формування і реалізації, особливості 

змісту ІПР різних категорій інвалідів; 

- - розуміти та аналізувати заходи професійної реабілітації та їх відображення в ІПР інваліда, 

заходи соціальної реабілітації та їх відображення в ІПР інваліда, та технічні засоби реабілітації, 

послуги по реабілітації і їх відображення в ІПР інвалідів; 

- - вміти визначити засоби фізичної реабілітації на етапах лікування, вміти користуватись 

класифікацією фізичних вправ при складанні комплексів спеціальних фізичних вправ занять 



3  

лікувальної гімнастики; 

- - обирати використання основних методичних принципів застосування лікувальної гімнастики на 

заняттях, складати схему побудови заняття лікувальної гімнастики в залежності від рухового 

режиму; 

- - застосовувати у професійній діяльності фізіологічну криву навантаження, проаналізувавши і 

оцінивши її;  визначити ефективність заняття лікувальної гімнастики застосовуючи експрес 

контроль; 

- - застосовувати у професійній діяльності знання клініко-фізіологічного обґрунтування до 

застосування фізіотерапії, механізми лікувальної дії, фізіотерапію у фізичній реабілітації хворих, 

види та особливості лікувальної дії фізичних факторів. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання із гуманітарних, 

медико-біологічних та спортивно-педагогічних дисциплін, зокрема з анатомії, фізіології, 

психології, педагогіки, фахових методик. 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у процесі 

проходження практик, виконання курсової роботи а також під час вивчення навчальних курсів 

«Основи фізичної терапії та ерготерапії», «Вступ у фізичну терапію та ерготерапію», «Основи 

наукових досліджень». 

4. Програма дисципліни. 
РОЗДІЛ 1. 

РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЇЇ ВИДИ, ЗАВДАННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЙНІ УСТАНОВИ, 

ЗАСОБИ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 1. Реабілітація, її види, завдання та організація управління системою реабілітації. Види 

реабілітації та її завдання. Поняття медична, соціальна, професійна, психологічна реабілітація.  Деякі 

загальні  питання  реабілітації. Термін «реабілітація». Які хворі підлягають реабілітації. Фахівець з 

фізичної реабілітації. Завдання, мета і  принципи реабілітації. Етапна програма реабілітації. 

Організація та управління системою медичної та соціальної реабілітації. 

 2. Реабілітаційні установи, їх види, структура, завдання.  Види реабілітаційних установ. 

Основні виконавці реабілітаційних програм: реабілітаційно-лікувальні (лікувально-профілактичні), 

реабілітаційно-оздоровчі, реабілітаційно-протезні установи. Етапи реабілітації. Загальні 

протипоказання до скерування хворих на реабілітаційне стаціонарне лікування. Реабілітаційні комісії 

лікувально-профілактичних установ. Структура та завдання реабілітаційних установ. 

 3. Реабілітація інвалідів в Україні, установи, що її реалізують. Медико-соціальна експертна 

комісія (МСЕК). Інфраструктура регіональної моделі системи медичної реабілітації інвалідів. 

Розподіл МСЕК за профілем.  Основні функції МСЕК. Функціональні обов'язки лікарів-реабілітологів 

МСЕК. Механізм реалізації індивідуальної програми реабілітації інвалідів. Експертиза втрати 

працездатності. Видача листка непрацездатності. Визначення груп інвалідності. 

 4. Хворий — як об'єкт медико-соціальної реабілітації: критерії відбору, принципи, періоди 

реабілітації. Реабілітаційні програми. Критерії відбору хворих для медико-соціальної реабілітації. 

Принципи реабілітації. Періоди реабілітації. Завдання реабілітації. І етап реабілітації — лікарняний 

(стаціонарний). II етап реабілітації — поліклінічний або реабілітаційний, санаторний.  III  

етап реабілітації - диспансерний. Завдання реабілітації на різних її етапах. Оцінка ефективності 

реабілітації. Медичні та економічні критерії працездатності. Види відновлення працездатності 

хворих та інвалідів. Методи оцінки ефективності реабілітації. Шкала оцінки стану здоров'я 

пацієнта після закінчення лікування та реабілітації (оцінка якості лікування, %,  Ю.В. 

Вороненко, В.Ф. Москаленко, 2000). 

 5. Засоби медичної реабілітації, їх види, зміст, завдання, правила застосування. Охоронний 

режим. Загальні вимоги до використання засобів медико-соціальної реабілітації. Визначення 

психоемоційного стану хворого. Оцінка самообслуговування. Режими рухової активності хворого. 

Охоронний режим під час виробничої діяльності. Критерії оцінки нервово-психічного навантаження 

на виробництві. Лікувальне харчування та його види. Дієтотерапія. Принципи лікувального 

харчування. Режим лікувального харчування. Розвантажувально-дієтична терапія. Період відновного 

дієтичного харчування. Роздільне харчування. 
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 6. Психологічна реабілітація. Загальні та спеціальні психотерапевтичні заходи. Раціональна 

психотерапія. Сугестивна психотерапія. Аналітична психотерапія. Біоетика. Роль медичного 

персоналу в процесі психологічної реабілітації хворого. Групи взаємодопомоги. Навколишнє 

природне середовище в первинній, вторинній профілактиці захворювань та їх лікуванні. 

РОЗДІЛ 2. 

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 7. Засоби фізичної реабілітації: фізіотерапія. Фізіотерапія як наука. Класифікація 

фізіотерапевтичних чинників. Природні фізичні чинники. Преформовані (штучні) фізичні чинники. 

Електролікування. Постійні електричні струми. Гальванізація. Медикаментозний електрофорез. 

Імпульсні струми. Електросон. Діадинамотерапія. Ампліпульстерапія Флюктуоризація. 

Електростимуляція. Змінні струми високої (ВЧ), ультрависокої (УВЧ) і надвисокої (НВЧ) частоти. 

Дарсонвалізація. Ультратонотерапія. Індуктотермія. УВЧ-терапія. НВЧ-терапія (мікрохвильова 

терапія). ММ-терапія (міліметровохвильова терапія). Магнітотерапія. Лікування ультразвуком. 

Світлолікування. Інгаляційна терапія. 

 8. Засоби фізичної реабілітації: бальнеотерапія. Бальнеотерапія. Класифікація бальнеологічних 

чинників. Сім основних бальнеологічних груп мінеральних вод за класифікацією В.В. Іванова, 

Г.О. Невраєва. Лікувальна дія мінеральних вод. Штучні мінеральні води. Мінеральні ванни. 

Механізм фізіологічного впливу ванн. Штучні мінеральні ванни. 

 9. Засоби фізичної реабілітації: теплолікування. Теплолікування та її класифікація. Природні 

теплолікувальні фізичні чинники. Преформовані теплолікувальні чинники. Показання до призначення 

природних теплолікувальних чинників. Протипоказання до призначення природних теплолікувальних 

чинників. 

 10. Застосування фізичних чинників для загартування. Кліматолікування. Загартування, 

визначення поняття. Пасивні і активні загартування. Основні принципи загартування. Режими 

загартування. Складові загартування.  Загартування повітрям. Сонячні ванни. Загартування водою. 

Кліматолікування. Кліматичні пояси - поділ території на зони залежно від характеру і ступеня впливу 

кліматичних факторів на організм людини. Умовно атмосферні фактори. Види кліматотерапії: 

аеротерапія, геліотерапія, таласотерапія, спелеотерапія. 

 11. Лікувальна фізкультура як наука, та її місце в лікуванні та реабілітації хворих. 

Лікувальна фізична культура (ЛФК), визначення поняття, предмет і об’єкт дослідження ЛФК. 

Короткий історичний нарис розвитку ЛФК. Форми проведення процедури лікувальної фізкультури. 

Завдання лікувальної фізкультури. Показання та протипоказання до призначення лікувальної 

фізкультури. Лікувальна фізична культура Засоби лікувальної фізкультури. Форми проведення 

процедури лікувальної фізкультури. 

 12. Основи лікувальної фізичної культури.  Механізм лікувальної дії фізичних вправ. 

Дотримання педагогічних (методичних) принципів під час проведення заняття лікувальної фізичної 

культури. Форми лікувальної фізкультури.  Рухові режими і періоди застосування ЛФК. Призначення 

і застосування різних форм ЛФК відповідно до  рухового режиму і періоду застосування лікувальної 

фізичної культури. 

 13. Масаж.  Види масажу. Масаж: лікувальний, гігієнічний, косметичний, спортивний. 

Лікувальний масаж. Ручний (мануальний) масаж. Види масажу руками. Апаратний масаж. 

Вібраційний масаж. Масаж водяним струменем. Пневмомасаж. Спортивний масаж. Техніка масажу. 

Класифікація прийомів масажу. Організація праці масажиста. Показання та протипоказання для 

призначення масажу. 

 14. Мануальна терапія. Механотерапія. Працетерапія. Механізми дії мануальної терапії. 

Основні показання до застосування мануальної терапії. Протипоказання до мануальної терапії. 

Механотерапія. Апаратна механотерапія. Показання до використання апаратної механотерапії. 

Протипоказання до використання апаратної механотерапії. Тракційна механотерапія (витягання). 

Дозування тракційної терапії. Вимоги щодо виконання тракційної терапії. 

Тематика семінарських занять 

- Реабілітація, її види, завдання та організація управління системою реабілітації. 

- Реабілітаційні установи, їх види, структура, завдання. 

- Реабілітація інвалідів в Україні, установи, що її реалізують. 
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- Хворий – як об'єкт медико-соціальної реабілітації: критерії відбору, принципи, періоди 

реабілітації. 

- Засоби медичної реабілітації, їх види, зміст, завдання, правила застосування. 

- Психологічна реабілітація. 

- Засоби фізичної реабілітації: фізіотерапія. 

- Засоби фізичної реабілітації: бальнеотерапія. 

- Засоби фізичної реабілітації: теплолікування. 

- Застосування фізичних чинників для загартування. Кліматолікування. 

- Лікувальна фізкультура як наука, та її місце в лікуванні та реабілітації хворих 

- Основи лікувальної фізичної культури. 

- Масаж 

- Мануальна терапія. Механотерапія. Працетерапія. 

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

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях (№21, №33 (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 (посібники, довідники, інший роздатковий 

матеріал). 

7. Система оцінювання 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється під час семінарських 

занять, індивідуальними завданнями, контрольними роботами, співбесідою з лектором та 

екзаменом. 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як середньозважена поточної успішності 

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

коефіцієнтом 0,4 і знаходиться за формулою: 

Sсум.=0,6*Sпот.зв.+0,4*Sпідс., 

де Sпот.зв. – середньозважена кількість балів за поточний контроль у двох семестрах, що 

визначається за формулою: 

Sпот.зв.=(К1*Sпот.1+К2*Sпот.2)/(К1+К2); 

Sпот.1, Sпот.2 – кількість балів за поточний контроль відповідно у сьомому, восьмому 

семестрах, К1, К2 – число кредитів у сьомому, восьмому семестрах; 

Sпідс – кількість балів за підсумковий контроль (екзамен). 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

__І__ семестр 

Усні відповіді на практ. заняттях Тест. 

контр. 

Контр. 

робота 

 

Екзамен 
 

56 
14 30 

100х0,4 
 

100 100  х  0,6 

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

Залік і екзамен 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 

університет

у 

(в балах) 

 

Національн

а шкала 

оцінювання 

 

Оцінка 

з 

заліку 

Шкала 

ЕСТS 

Сумарн

а 

модульн

а оцінка 

(в 

балах) 

Оцінка 

за 

шкалою 

ЕСТS 

 

Визначення 
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90100 

 

―відмінно‖ 
―зарахов

а 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 

 

 

05

9 

 

 

―незадовільно

‖ 

 

―не 

зарахован

о 

‖ 

 

3559 

 

FX 
Незадовільно –

 потрібно 

працювати, перед тим

 як отримати 

екзамен (залік) 

034 F 
Незадовільно –

 необхідна 

серйозна подальша робота 

9. Питання до екзамену. 

1. Інфраструктура регіональної моделі системи медичної реабілітації інвалідів. 

2. Бальнеологічні групи мінеральних вод за класифікацією В.В. Іванова, Г.О. Невраєва. 

3. Види відновлення працездатності хворих та інвалідів. Оцінка ефективності реабілітації. 

4. Види масажу. Техніка масажу. 

5. Види мінеральних вод. Лікувальна дія мінеральних вод. 

6. Види реабілітаційних установ.  Основні виконавці реабілітаційних програм. Етапи реабілітації. 

7. Види реабілітації та її завдання, мета і  принципи. 

8. Види реабілітації,  її завдання, періоди та етапи реабілітації. 

9. Види та завдання фізіотерапії. 

10. Види та характеристика кліматотерапії. 

11. Види фізіобальнеотерапії. 

12. Завдання лікувального масажу. Організація праці масажиста. 

13. Завдання лікувальної фізкультури. Показання та протипоказання до призначення лікувальної 

фізкультури. 

14. Завдання та форми ЛФК на щадному та щаднотренуючому руховому режимі реабілітації 

хворих. 

15. Завдання, засоби та прийоми лікувального масажу. 

16. Завдання, засоби та форми ЛФК на щадному та щаднотренуючому руховому режимі 

реабілітації хворих. 

17. Загальні вимоги до використання засобів медико-соціальної реабілітації. 

18. Загальні протипоказання до скерування хворих на реабілітаційне стаціонарне лікування. 

Структура та завдання реабілітаційних установ. 

19. Загальні та спеціальні психотерапевтичні заходи. Біоетика. 

20. Загартування, визначення поняття.  Основні принципи загартування. 

21. Засоби та форми проведення процедури лікувальної фізкультури. 

22. Засоби фізичної реабілітації: бальнеотерапія. Класифікація бальнеологічних чинників. 

23. Класифікація прийомів масажу. Показання та протипоказання для призначення масажу. 
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24. Кліматолікування. Види кліматотерапії. 

25. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування лікувального масажу при захворюваннях 

органів дихання. 

26. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування ЛФК. 

27. Короткий історичний нарис розвитку ЛФК. 

28. Лікувальна фізична культура, визначення поняття, предмет і об’єкт дослідження. 

29. Лікувальне харчування та його види. Дієтотерапія 

30. ЛФК та режими рухової активності. 

31. Медико-соціальна експертна комісія. Розподіл МСЕК за профілем. 

32. Механізм дії фізіологічного впливу мінеральних вод та мінеральних ванн. 

33. Механізм лікувальної дії фізичних вправ. 

34. Механізми дії мануальної терапії. Основні показання до застосування мануальної терапії. 

35. Механотерапія. Апаратна механотерапія. Показання до використання апаратної механотерапії. 

36. Навколишнє природне середовище в первинній, вторинній профілактиці захворювань та їх 

лікуванні. 

37. Неосновні засоби фізичної реабілітації. 

38. Організація та управління системою медичної та соціальної реабілітації. 

39. Основні засоби та форми ЛФК. 

40. Основні функції МСЕК. Експертиза втрати працездатності. 

41. Періоди використання ЛФК на стаціонарному етапі реабілітації. 

42. Працетерапія: зміст, завдання, види та принципи. 

43. Призначення і застосування різних форм ЛФК відповідно до  рухового режиму і періоду 

застосування лікувальної фізичної культури. 

44. Принципи проведення заняття лікувальної фізичної культури. 

45. Природні та преформовані теплолікувальні фізичні чинники, показання та протипоказання до 

їх призначення. 

46. Протипоказання до використання апаратної механотерапії. Тракційна механотерапія. 

47. Реабілітаційні комісії лікувально-профілактичних установ. Структура та завдання 

реабілітаційних установ. 

48. Реабілітаційні програми. Принципи та періоди реабілітації. 

49. Режими загартування. Складові загартування. 

50. Режими рухової активності хворого. Охоронний режим. 

51. Розподіл МСЕК за профілем. Основні функції МСЕК. 

52. Рухові режими і періоди застосування ЛФК. 

53. Рухові режими хворих на санаторному етапі реабілітації та їх характеристика. 

54. Теплолікування та його класифікація. 

55. Фізіотерапія як наука. Електролікування. 

56. Фізіотерапія як наука. Класифікація фізіотерапевтичних чинників. 

57. Фітотерапія та гомеопатична терапія. 

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, які не виконав усі передбачені індивідуальні завдання не 

може мати складеною форму контролю за основним талоном. 

 академічна доброчесність: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 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. 
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Основна: 

1. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві: навч. посіб./ Л.О.Вакуленко, 

І.Р.Мисула, Л.В. Левицька та ін., за заг. Ред.. Л.О. Вакуленко. – Тернопіль: ТДМУ, 2015, - 444 

с. 

2. Іваніків Н. Основи фізичної реабілітації: тексти лекцій / Н. Іваніків/ Навчальний посібник. – 

Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 110 с. 

3. 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. 

4. Язловецький B.C., Верич Г.Е., Мухін В.М. Основи фізичної реабілітації / B.C.Язловецький, 

Г.Е. Верич, В.М. Мухін/. Навчально-методичний посібник для студентів факультетів 

фізичного виховання вищих навчальних закладів. - Кіровоград, 2004. − 238 с. 

5. Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін /. - К.: Олімпійська література, 2009. - 488 с. 

6. Соколовський В. С. Лікувальна фізична реабілітація / В. С. Соколовський, Н. О. Романова, О. 

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

Допоміжна: 

7. Белая Н. А. Лечебная физкультура и массаж : учебно-метод. пособ. / Н. А. Белая. – М.: 

«Советский спорт», 2001. – 271 с. 

8. Дубровский В.П. Массаж. - Москва: "Владос", 2004. 
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