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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 – 4 кредити ЄКТС  

Статус дисципліни – обов’язкова 

Навчально-науковий інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 4, семестр – 8, вид підсумкового контролю – екзамен 

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 
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3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни - сформувати систему спеціальних знань з реабілітації в 

педіатрії, ознайомити студентів із сучасними методами фізичної реабілітації, що 

застосовуються у відновлювальній терапії дітей з різними захворюваннями, навчити 

володіти техніками проведення цих заходів.  

Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

- сучасний стан розвитку реабілітації в педіатрії;  

- особливості організаційної структури системи реабілітації дітей в Україні та світі 

за нозологіями, їх соціально-правовим статусом;  

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp


- клініко-фізіологічне обґрунтування призначення засобів фізичної реабілітації для 

дітей різного віку з різноманітними нозологічними формами; 

- механізми лікувальної дії окремих методів фізичної реабілітації для різних 

категорій хворих дітей відповідно до клінічної форми захворювання;  

- визначення ефективності лікувальної фізкультури та масажу у програмі фізичної 

реабілітації дітей  

- значення проведення реабілітаційних заходів і адаптації в соціумі дітей із  

спеціальними потребами.  

Студент повинен вміти: 

а) загальна компетентність:  

- уміти формулювати проблему, яка розглядається,   

- визначати мету і завдання реабілітації;  

- уміти аналізувати попередні знання з метою їхнього використання під час 

складання програм реабілітації; орієнтуватися у виборі конкретних засобів реабілітації. 

б) компетентність, що відповідає предмету:  

- провести обстеження дитини; 

- оцінити фізичний розвиток дитини; 

- визначити основні проблеми; 

- планувати і складати індивідуальні програми фізичної реабілітації для дітей 

різного віку та нозологічних груп; 

- аналізувати хід виконання програми фізичної реабілітації, вносити необхідні 

корективи; 

- володіти навиками проведення занять з лікувальної фізкультури, а також 

масажу у дітей; 

- 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», 

«Масаж в педіатрії». 

4. Програма дисципліни.  

Зміст основних розділів дисципліни. 

Тема 1. Вступ у педіатрію. 

Основні поняття. Принципи та задачі фізичної терапії та ерготерапіїї в педіатрії. 

Організаційно-методичні особливості та засоби реабілітації дітей різного віку. Поняття про 

здоров’я дітей. Дитячі лікувально-профілактичні та реабілітаційні заклади. Структура 

дитячого відділення стаціонару, санітарно-гігієнічний і протиепідемічний режим, 

дезінфекція та правила гігієни. Етика і деонтологія в педіатрії. 

Тема 2. Періоди дитячого віку.  

Періоди дитинства та їх характеристика: внутрішньоутробний етап (фаза 

ембріонального та плацентарного розвитку); позаутробний етап (період новонародженості, 

грудного віку, переддошкільний, дошкільний, молодший шкільний та старший шкільний 

період). Розвиток дитини у кожному періоді, характерні захворювання. Доношена і 

недоношена дитина. Догляд за дітьми, його особливості на першому році життя. 

Тема 3. Фізичний розвиток дитини. 

Фактори, що визначають фізичний розвиток дитини. Поняття про акселерацію і 

ретардацію. Методика антропометричних вимірювань: зріст, маса тіла, окружність голови і 

грудей. Розрахунки антропометричних показників, формули фізичного розвитку. Індекси 

пропорційності, зміна пропорцій тіла дитини. 

Тема 4. Обстеження опорно-рухового апарату. 

Кісткова система, анатомо-фізіологічні особливості, тім’ячка, оцінка стану черепа, 

хребта і кісток, зміни кісткової системи при різних захворюваннях. М'язова  система, 

анатомо-фізіологічні особливості, огляд і пальпація м’язів, оцінка розвитку м’язів, м’язового 

тонусу і сили м’язів. Значення фізичного виховання для розвитку дитини. 

Тема 5. Вроджені  вади опорно-рухового апарату. Вроджений вивих стегна. 

Поширення дисплазії кульшового суглоба і вродженого вивиху стегна, клінічна картина, 

консервативне та оперативне лікування, завдання та методики фізичної терапії. Реабілітація 

при консервативному і оперативному методі лікування, лікувальна фізкультура, 

застосування фізичних чинників. Вроджена м’язова кривошия: зміни м’язів, хребта, 

симптоми; особливості реабілітації: лікування положенням, ЛФК, масаж. Вроджена 

клишоногість: сутність патологічних змін, ознаки, завдання ЛФК і фізіотерапії при 



консервативному та оперативному лікуванні. Ерготерапія при вроджених вадах опорно-

рухового апарату. 

Тема 6. Порушення постави і сколіоз у дітей: нормальна постава, патологічні зміни 

в хребті, форми сколіозу, стадії сколіозу, перебіг хвороби. Профілактика порушень постави 

та сколіозу. Комплексна реабілітація: лікування положенням і укладанням, спеціальна 

лікувальна гімнастика для зміцнення м'язів живота і спини, дієта, масаж, фізіо- і 

гідротерапія, лікувальне плавання, лижні прогулянки, коригуюче ліжко. Ігри при 

порушеннях постави, сколіозах. 

Тема 7. Обстеження нервової системи. Нервово-психічний розвиток дитини (НПР). 

Головні антенатальні чинники ризику. Складові нервово-психічного розвитку: моторика, 

статика, умовно-рефлекторна діяльність, мова, вища нервова діяльність. Показники 

моторики здорової дитини. Оцінка умовно-рефлекторної діяльності, розвитку мови. 

Безумовні рефлекси: стійкі, транзиторні (оральні, спінальні, позотонічні) та установочні. 

Оцінка результатів дослідження безумовних рефлексів. Оцінка НПР та причин його 

затримки. 

Тема 8. Методи оцінювання моторного розвитку. Моторне оцінювання немовлят та 

дітей раннього віку. Шкали розвитку немовлят Бейлі-IIІ. Нейромоторний тест Гарріса для 

немовлят. Неврологічне, сенсорне, моторне, розвиткове оцінювання. Моторна шкала для 

немовлят Альберта. Моторний профіль немовлят. Оцінювання загальних рухів Прехтля. Тест 

моторної поведінки немовлят. Оцінювання рухів немовлят. Неврологічне обстеження 

немовлят Хаммерсміт. 

Тема 9. Фізична реабілітація при дитячому церебральному паралічі. Дитячий 

церебральний параліч (ДЦП), його етіологія, клінічні форми, періоди відновлення рухових 

можливостей, лікування, методи моторного перенавчання дітей, фізична реабілітація у 

відновному періоді та періоді залишкових явищ. 

Тема 10. Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної системи. Анатомо-

фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей різного віку. Визначення і 

оцінювання ЧСС та АТ у дітей. Функціональні та органічні серцеві шуми у дітей. Вади серця 

- їх класифікація, основні засоби ЛФК. Ревматизм: етіологія, патогенез, клінічні ознаки, 

особливості фізичної терапії у щадному, функціональному та тренувальному періодах.  

Міокардит у дітей: причини, симптоматика, використання засобів фізичної реабілітації. 

Огляд функціональних порушень в роботі серця у дітей. 

Тема 11. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання у дітей. 

Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи у дітей, форма глотки, гортані, трахеї, 

бронхів, будова легень, характер і частота дихання у дитини, залежність його від віку і статі, 

клінічні методи дослідження дихальної системи. Причини захворювань органів дихання у 

дітей, їх основні суб’єктивні та об’єктивні симптоми. Використання ЛФК, масажу, 

фізіотерапії  при бронхіті, пневмонії, бронхіальній астмі. Звукова гімнастика та 

постуральний дренаж. 

Тема 12. Фізична реабілітація при захворюваннях системи травлення у дітей. 
Анатомо-фізіологічні особливості травної системи у дітей, особливості ротової порожнини, 

слинних залоз, розвиток стравоходу, шлунка, кишківника, печінки, мікрофлора кишківника, 

частота і характеристика випорожнень. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки та реабілітація 

при диспепсії, закрепах, хронічному гепатиті. 

Тема 13. Фізична реабілітація дітей із розладами обміну речовин. 

Порушення обміну речовин у дітей (рахіт, гіпотрофія, ожиріння). Поняття рахіту. 

Етіологія. Ступені рахіту. Симптоматика. Завдання ЛФК. Особливості фізіотерапії. 

Дієтотерапія. Масаж.  

Поняття та причини гіпотрофії. Ступені гіпотрофії. Комплекс відновлювальної 

немедикаментозної терапії: ЛГ, масаж, фізіопроцедури, дієтотерапія.  

Тема 14. Фізична терапія та ерготерапія при ожирінні у дітей. Ожиріння: поняття, 

типи, причини, Механізм розвитку, ступені, клінічна картина. Комплексне 

немедикаментозне лікування ожиріння: дієта, ЛГ, ігри, біг, ходьба, масаж. Методичні 

особливості проведення лікувальної гімнастики. 



Тема 15. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності 

та здоров’я дітей і підлітків  (МКФ-ДП). Парадигми надання допомоги дітям з особливими 

потребами. Переваги застосування МКФ-ДП. Структура МКФ-ДП. Домени активності та 

участі дитини, структури та функції організму; фактори навколишнього середовища, 

особистісні чинники. Алгоритм прийняття рішень фізичним терапевтом із застосуванням 

МКФ-ДП. 

Тематика практичних занять 

1. Основи фізичної реабілітації в педіатрії. 

2. Фізична культура, гігієнічний масаж в профілактиці захворювань дітей раннього віку. 

3. Догляд за дітьми, антропометричні вимірювання дитини.  

4. Догляд за дітьми, складання раціону дітей. 

5. Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату. 

6. Фізична реабілітація при порушеннях постави та сколіозі у дітей. 

7. Фізична реабілітація дітей із вродженим вивихом стегна. 

8. Фізична реабілітація при вроджених вадах розвитку. 

9. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи у дітей. 

10. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання. 

11. Фізична реабілітація при захворюваннях системи травлення у дітей. 

12. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи у дітей. 

13. Фізична реабілітація при дитячому церебральному паралічі. 

14. Фізична реабілітація при розладах обміну речовин. 

15. Фізична реабілітація при ожирінні у дітей 

 

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 80 

Підсумкова самостійна робота 20 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

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

заняттях (80 балів) та за підсумкову самостійну роботу (20 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=80 – максимальна кількість балів, яку можна отримати на практичних заняттях 

за семестр. 

Підсумкова самостійна письмова робота (20 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 у І семестрі; 

підс
S

– кількість балів за підсумковий контроль (екзамен). 
 

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

Оцінювання досягнутих успіхів студентом 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 

 
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. 

 

5

K

n

A
Х 



9. Питання до екзамену.  

 Характеристика педіатрії як науки; роль та механізм дії засобів фізичної реабілітації 

при захворюваннях дитячого віку. 

 Мета, значення та місце проведення реабілітаційних заходів в педіатрії, принципи 

фізичної реабілітації в дитячому віці. 

 Методи і засоби фізичної реабілітації в педіатрії, особливості медико-соціальної 

реабілітації дітей.  

 Загальні методичні вказівки до проведення реабілітаційних заходів при роботі з 

дітьми; медико-соціальна експертиза дітей. 

 Охарактеризуйте період новонародженості та грудного віку. 

 Охарактеризуйте переддошкільний та дошкільний період в розвитку дитини. 

 Охарактеризуйте шкільний та юнацький період в розвитку дитини. 

 Наведіть визначення доношеного та недоношеного новонародженого, ознаки 

доношеності, опишіть фізіологічні стани новонароджених. 

 Природне вигодовування, його переваги над штучним, компоненти грудного молока, 

їхнє значення. 

 Годування грудьми, гігієнічні вимоги, протипокази, харчування годуючої жінки. 

 Наведіть схему введення прикорму та докорму при різних способах вигодовування 

дитини. 

 Які вимоги до змішаного та штучного вигодовування; види молочних сумішей, їхнє 

застосування. 

 Які вимоги до харчування дітей від 1 до 15 років? 

 Роль ЛФК в реабілітації дітей, особливості ЛФК в педіатрії, показання та 

протипоказання до призначення засобів ЛФК у дітей. 

 Значення та особливості методик масажу в дитячому віці. 

 Причини та прояви плоскостопості, реабілітація при плоскостопості. 

 Причини, класифікація порушень постави, реабілітація при порушеннях постави. 

 Види сколіозу, засоби реабілітації при сколіозі. 

 Причини розвитку та клінічні прояви вродженого вивиху стегна, його консервативне 

та оперативне лікування. 

 Які завдання ЛФК, особливості лікувальної гімнастики та догляд за дитиною при 

вродженому вивиху стегна? 

 Яка схема реабілітації та застосування фізичних чинників при оперативному 

лікуванні вродженого вивиху стегна? 

 Які причини розвитку та клінічні прояви, завдання ЛФК, догляд за дитиною при 

вродженій м’язовій кривошиї? 

 Як проводиться корекція вродженої м’язової кривошиї консервативним та 

оперативним методом? 

 Які причини та симптоми вродженої клишоногості, її лікування та використання 

засобів фізичної реабілітації? 

 Що таке ревматизм, його причини та прояви у дитячому віці, завдання фізичної 

реабілітації при ревматизмі у дітей. 

 Яка методика фізичної реабілітації при ревматизмі у дітей на різних етапах? 

 Що таке міокардит, його причини та перебіг у дітей, завдання та методика фізичної 

реабілітації. 

 Які причини та прояви функціональних порушень у роботі серця в дітей, особливості 

складання програми реабілітації. 

 Які завдання та методика проведення фізичної реабілітації при хронічних 

неспецифічних захворюваннях легень у дітей? 

 Як проводять фізичну реабілітацію при пневмонії у дітей, в т.ч. раннього віку? 

 Які причини та прояви бронхіальної астми у дітей, особливості фізичної реабілітації? 



 Як застосовують лікування положенням, дихальну та звукову гімнастику при 

захворюваннях органів дихання у дітей? 

 Опишіть методики дихальної гімнастики Бутейка та Стрєльникової. 

 Які причини та клінічні симптоми хронічного гепатиту у дітей, завдання фізичної 

реабілітації? 

 Опишіть проведення фізичної реабілітації дітей з хронічним гепатитом у лікарняному 

та післялікарняному періоді. 

 Назвіть особливості проведення бальнеофізіотерапії та санаторно-курортного 

лікування дітей з хронічним гепатитом. 

 Що таке дитячий церебральний параліч, його причини, прояви та механізм розвитку 

патологічних змін. 

 Охарактеризуйте клінічні синдроми, якими проявляється дитячий церебральний 

параліч та стадії його перебігу. 

 Які завдання фізичної реабілітації при дитячому церебральному паралічі в ранньому 

та пізньому відновному періоді, існуючі методики реабілітації? 

 Опишіть принципи побудови та особливості проведення занять з ЛФК при дитячому 

церебральному паралічі. 

 Як застосовують релаксаційні, прикладні вправи, вправи на координацію та рівновагу 

при дитячому церебральному паралічі? 

 Опишіть особливості масажу при дитячому церебральному паралічі. 

 
 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

а) основна 

1. Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми: Підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів. — Вінниця: ДП ДКФ, 2006. —792 с. 

2. Клінічне обстеження дитини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів : пер. з рос. / О. В. Катілов, Д. В. Дмитрісв, К. Ю. Дмитрієва, С. Ю. Макаров. 

- 2-ге вид. - Вінниця : Нова Книга, 2019. -520 с.: іл. 

3. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник / За заг. ред. І.Р. Мисули, 

Л.О. Вакуленко. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 402 с. 

4. Михалюк Є.Л., Резніченко Ю.Г. Особливості фізичної реабілітації в педіатрії. 

Підручник. - Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. - 164 с. 

5. Педіатрія: підручник / Т.О. Крючко, О.Є. Абатуров, Т.В. Кушнерева та ін.; за ред. Т.О. 

Крючко, О.Є. Абатурова. — 2-е вид. випр. - К.: ВСВ «Медицина». - 2016. - 208 с. 

 

б) додаткова 

6. Лікувально-реабілітаційний масаж у педіатрії: навчальний посібник, електронний 

варіант [Л. О. Вакуленко, Д. В .Вакуленко, О.Р. Барладин]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. 

– 233 с. 

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

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

8. Слободян Л.М., Лобода В.Ф., Процайло Н.Б. Діагностика захворювань та реабілітація 

дітей. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 284 с. 

9. Соколовський В.С. Лікувальна фізична культура / В.С. Соколовський, Н.О. Романова, 

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

10. Федорців О.Є. Алгоритми практичних навиків в педіатрії: навчальний посібник. – 

Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 167 с. 

 

в) періодичні видання 

1. Соціальна педіатрія та реабілітологія: наук.-практ. журн. / Національна медична 

академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, В.І. Козявкін, В.Ю. Мартинюк, О.І. Верес 

2. Український журнал перинатологія і педіатрія : наук.-практ. журн. / Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології" АМН України. 


