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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 5 
Лекції: 

28 8 

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:150 32 8 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:3 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:5 
Семінарські заняття: 

- - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:4 

- самостійна робота:8 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:екзамен - - 

Мова навчання:українська 
Самостійна робота: 

90 134 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – система медично забезпечення  занять 

фізичною культурою  зі спортивною, виховною,  лікувальною, виховною  направленістю 

Метою вивчення предмета є оволодіння теоретичними знаннями та методами соматоскопії 

та  антропометрії, визначення фізичного розвитку  та  функціонального стану, фізичної 

працездатності та загальної патології;  визначення  особливостей травм та захворювань, що 

пов’язані з заняттями фізкультурою і спортом.  

 

Передумови для вивчення дисципліни - оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін : Анатомія та фізіологія людини, Гігієна фізичного 

виховання, Основи медичних знань та долікарської допомоги. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами Анатомія та фізіологія людини, Гігієна 

фізичного виховання, Адаптація та функціональні резерви спортсменів, Спортивна 

медицина, Методика фізичної реабілітації. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт. Тренерсько-

викладацька діяльність». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК1.    Здатність вчитися та 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ПРН 5.   

 

 

Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  

представляти  власний досвід, 



 

 

 ПРН 11. 

аналізувати й застосовувати 

досвід колег.  

Обґрунтовувати  вибір  заходів  з  

фізкультурно-спортивної  

реабілітації  та адаптивного 

спорту.     

 

ЗК 2. Здатність  реалізовувати  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.  

ПРН 13. 

 

 

 

 

 

  

Використовувати  засвоєнні  

уміння  і  навички  занять  

популярними  видами рухової 

активності оздоровчої 

спрямованості  

ЗК 3. Здатність  зберігати  та  

примножувати  моральні,  

культурні, наукові  цінності  і  

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.     

ПРН 1.  

 

 

 

 

 

 ПРН 5.   

Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у сфері фізичної 

культури і спорту, демонструвати 

власне бачення шляхів 

розв’язання існуючих проблем.   

Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  

представляти  власний досвід, 

аналізувати й застосовувати 

досвід колег.  

 

ЗК 5. Здатність планувати та 

управляти часом.  

 

ПРН 19. Аргументувати управлінські 

рішення для вирішення проблем, 

які виникають в роботі суб’єктів 

фізичної культури і спорту; мати 

навички лідерства. 

ЗК 9. Навички міжособистісної 

взаємодії.  

 

ПРН 10.  

 

 

 

  Оцінювати  рухову  активність  

людини  та  її  фізичний  стан,  

складати  та реалізовувати  

програми  кондиційного  

тренування,  організовувати  та 

проводити фізкультурно-

оздоровчі заходи. 

ЗК 11. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів).  

 

ПРН 11. Обґрунтовувати  вибір  заходів  з  

фізкультурно-спортивної  

реабілітації  та адаптивного 

спорту.     

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 3 Здатність  до  організації  

оздоровчо-рекреаційної  

рухової активності різних 

груп населення.  

 

ПРН 7.   

 

 

 

 

ПРН 15. 

Здійснювати навчання руховим 

діям та розвиток рухових якостей 

людини в умовах різних форм 

організації занять фізичними 

вправами.  

Визначати функціональний стан 

організму людини та  



обґрунтовувати вибір засобів 

профілактики перенапруження 

систем організму осіб, які 

займаються фізичною культурою 

і спортом 

ФК 4. Здатність  визначати  заходи  

з  фізкультурно-спортивної 

реабілітації  та  форми  

адаптивного  спорту  для  

осіб,  що  їх потребують.  

 

ПРН 10. 

 

 

 

 

 

 

ПРН 11. 

 

 

 

ПРН 14. 

Оцінювати  рухову  активність  

людини  та  її  фізичний  стан,  

складати  та реалізовувати  

програми  кондиційного  

тренування,  організовувати  та 

проводити фізкультурно-

оздоровчі заходи.   

Обґрунтовувати  вибір  заходів  з  

фізкультурно-спортивної  

реабілітації  та адаптивного 

спорту.     

Застосовувати  у  професійній  

діяльності  знання  анатомічних,  

фізіологічних, біохімічних,  

біомеханічних  та  гігієнічних  

аспектів  занять  фізичною 

культурою і спортом.   

ФК 5   Здатність  зміцнювати  

здоров’я  людини  шляхом 

використання  рухової  

активності,  раціонального  

харчування та інших 

чинників здорового способу 

життя.   

 

ПРН 9.   Демонструвати готовність до 

зміцнення особистого та 

громадського здоров'я шляхом  

використання  рухової  

активності  людини  та  інших  

чинників здорового  способу  

життя,  проведення  

роз’яснювальної  роботи  серед  

різних груп населення.   

ФК 6. Здатність  до  розуміння  

ретроспективи  формування  

сфери фізичної культури і 

спорту. 

ПРН 13. Використовувати  засвоєнні  

уміння  і  навички  занять  

популярними  видами рухової 

активності оздоровчої 

спрямованості 

ФК 7. Здатність  застосовувати  

знання  про  будову  та 

функціонування організму 

людини. 

ПРН 11. 

 

 

 

 

ПРН 16. 

 

 

 

 

Обґрунтовувати  вибір  заходів  з  

фізкультурно-спортивної  

реабілітації  та адаптивного 

спорту.   

 Надавати  долікарську  медичну  

допомогу  при  невідкладних  

станах  та патологічних процесах 

в організмі  

людини.   

ФК 10.   Здатність  здійснювати  

навчання,  виховання  та 

соціалізацію  людини  у  

сфері  фізичної  культури  і  

спорту, застосовуючи  різні 

педагогічні методи та 

прийоми.  

ПРН 7.   

 

 

 

 

 

ПРН 10 

Здійснювати навчання руховим 

діям та розвиток рухових якостей 

людини в умовах різних форм 

організації занять фізичними 

вправами.  

Оцінювати  рухову  активність  

людини  та  її  фізичний  стан,  

складати  та реалізовувати  



програми  кондиційного  

тренування,  організовувати  та 

проводити фізкультурно-

оздоровчі заходи.   

ФК 12. Здатність використовувати 

спортивні споруди, 

спеціальне обладнання та 

інвентар.  

 

ПРН 24.   Знати  та застосовувати 

позатренувальні та позазмагальні 

засоби стимулювання 

працездатності та 

відновлювальних процесів. 

    

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК1.    Здатність вчитися 

та оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Уміти  обробляти  

дані  з  

використанням  

сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних 

технологій.   

 

Доносити нову  

фахову 

інформацію. 

Відповідальність 

за   застосування 

власного досвіду, 

та застосовування 

досвіду колег.  

 

ЗК 2. Здатність  

реалізовувати  

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.  

Уміти здійснювати 

аналіз суспільних 

процесів у сфері 

фізичної культури і 

спорту.  

 

 

Демонструвати 

власне бачення 

шляхів 

розв’язання 

існуючих 

проблем у 

професійній 

діяльності.   

. 

Використовувати 

нормативні та 

правові акти, що 

регламентують 

професійну 

діяльність. 

ЗК 3. Здатність  

зберігати  та  

примножувати  

моральні,  

культурні, наукові  

цінності  і  

примножувати  

досягнення  

суспільства  на 

основі  розуміння  

історії  та  

Здійснювати аналіз 

суспільних процесів 

у сфері фізичної 

культури і спорту.  

Демонструвати 

власне бачення 

шляхів 

розв’язання 

існуючих 

проблем у  

загальній  

системі  знань  

про природу  і  

суспільство  та  

у  розвитку  

Примножувати  

досягнення  

суспільства  на 

основі  розуміння  

історії  та  

закономірностей  

розвитку 

предметної  

області, 



закономірностей  

розвитку 

предметної  

області,  її  місця  

у  загальній  

системі  знань  

про природу  і  

суспільство  та  у  

розвитку  

суспільства,  

техніки  і 

технологій.     

 

суспільства.   

 

ЗК 5. Здатність 

планувати та 

управляти часом.  

 

Уміти 

організовувати 

процес навчання і 

виховання людини 

Застосовувати 

спеціальні 

принципи, 

методи, форми в 

організації 

процесу 

навчання і 

виховання 

людини 

Здійснювати 

планування та 

управління 

процесом 

навчання і 

виховання 

людини 

ЗК 9. Навички 

міжособистісної 

взаємодії.  

 

  Використовувати  

навички  самостійної  

роботи.  Знати та 

розуміти сутність, 

принципи, методи, 

форми та 

організацію процесу 

навчання і 

виховання людини.  

 

Демонструвати  

критичне  та 

самокритичне 

мислення.  

 

Здійснювати 

управління форми 

та організацією 

процесу навчання 

і виховання 

людини.  

 

ЗК 11. Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань 

(мотивів).  

 

Обґрунтовувати  вибір  

заходів  з  

фізкультурно-

спортивної  

реабілітації  та 

адаптивного спорту.     

 

Спираючись на 

етичні міркування 

рекомендувати 

спортивні заходи 

Обирать заходи 

оздоровчо-

рекреаційної 

рухової активності     

ФК 3 Здатність  до  

організації  

оздоровчо-

рекреаційної  

рухової  

активності різних 

груп населення.  

 

Здійснювати 

навчання руховим 

діям та розвиток 

рухових якостей 

людини. 

Застосовувати 

різні форми 

організації 

занять 

фізичними 

вправами. 

Здійснювати  

заходи  з  

оздоровчо-

рекреаційної  

рухової  

активності різних 

груп населення. 

ФК 4. Здатність  

визначати  заходи  

з  фізкультурно-

спортивної 

реабілітації  та  

форми  

адаптивного  

Уміти оцінювати  

рухову  активність  

людини  та  її  

фізичний  стан,  

складати  та 

реалізовувати  

програми  

Застосовувати  у  

професійній  

діяльності  

знання  

анатомічних,  

фізіологічних, 

біохімічних,  

Здійснювати 

управління 

фізкультурно-

оздоровчими 

заходами, вибір  

заходів  з  

фізкультурно-



спорту  для  осіб,  

що  їх 

потребують.  

 

кондиційного  

тренування,   

біомеханічних  

та  гігієнічних  

аспектів  занять  

фізичною 

культурою і 

спортом. 

спортивної  

реабілітації  та 

адаптивного 

спорту.     

 

ФК 5   Здатність  

зміцнювати  

здоров’я  людини  

шляхом 

використання  

рухової  

активності,  

раціонального  

харчування та 

інших чинників 

здорового способу 

життя.   

 

Демонструвати 

готовність до 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом  

використання  

рухової  активності  

людини  та  інших  

чинників здорового  

способу  життя.   

 

Проведення  

роз’яснювальної  

роботи  серед  

різних груп 

населення.   

 

Формувати  

фізичну культуру  

особистості 

шляхом  

використання  

рухової  

активності  

людини  та  інших  

чинників 

здорового  

способу  життя 

ФК 6. Здатність  до  

розуміння  

ретроспективи  

формування  

сфери фізичної 

культури і спорту. 

Використовувати  

засвоєнні  уміння  і  

навички  занять  

популярними  

видами рухової 

активності 

оздоровчої 

спрямованості 

Проведення  

роз’яснювальної  

роботи  серед  

різних груп 

населення.   

 

Формувати сферу 

фізичної культури 

і спорту 

ФК 7. Здатність  

застосовувати  

знання  про  

будову  та 

функціонування 

організму 

людини. 

Обґрунтовувати  

вибір  заходів  з  

фізкультурно-

спортивної  

реабілітації  та 

адаптивного спорту.     

Знати та 

здійснювати основи 

відбору і орієнтації 

спортсменів, основи 

моделювання та 

прогнозування у 

підготовці 

спортсменів. 

Проведення  

роз’яснювальної  

роботи  серед  

різних груп 

населення для 

обґрунтування  

заходів  з  

фізкультурно-

спортивної  

реабілітації  та 

адаптивного 

спорту.   

 

Здійснювати 

основи відбору і 

орієнтації 

спортсменів, 

основи 

моделювання та 

прогнозування у 

підготовці 

спортсменів. 

 

ФК 10.   Здатність  

здійснювати  

навчання,  

виховання  та 

соціалізацію  

людини  у  сфері  

фізичної  

культури  і  

спорту, 

застосовуючи  

різні педагогічні 

методи та 

прийоми.  

Оцінювати  рухову  

активність  людини  

та  її  фізичний  стан.  

Здійснювати аналіз 

суспільних процесів 

у сфері фізичної 

культури і спорту, 

демонструвати 

власне бачення 

шляхів розв’язання 

існуючих проблем.  

 

Застосовуючи  

різні педагогічні 

методи та 

прийоми 

проводити 

роз’яснювальну 

роботу щодо 

важливості 

залучення до 

фізичної 

культури та 

спорту.  

 

Складати  та 

реалізовувати  

програми  

кондиційного  

тренування,  

організовувати  та 

проводити 

фізкультурно-

оздоровчі заходи.   



ФК 12. Здатність 

використовувати 

спортивні 

споруди, 

спеціальне 

обладнання та 

інвентар.  

 

Знати  та 

застосовувати 

позатренувальні та 

позазмагальні засоби 

стимулювання 

працездатності та 

відновлювальних 

процесів. 

Застосовуючи  

різні засоби та 

прийоми 

проводити 

роз’яснювальну 

роботу щодо 

важливості 

залучення до 

фізичної 

культури та 

спорту.  

Управляти 

проектами в сфері 

фізичної культури 

з використанням 

спеціального 

обладнання та 

інвентарю.  

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. ЛФК – зміст і 

завдання. Методика 

комплексного 

лікарського 

обстеження  

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 9 

2. Поняття про фізичну 

реабілітацію, зміст та 

завдання. Форми 

роботи спортивного 

лікаря. Медична 

документація. 

3 1 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 9 

3. Характеристика 

морфо-

функціонального 

стану тренованого 

організму. 

Передпатологічні 

стани і захворювання 

у спортсменів. 

5 1 4 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 9 

4. Загальні основи 

фізичної реабілітації, 

правила і принципи. 

Фізична реабілітація 

в клініці внутрішніх 

хвороб.. 

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 9 

5. Фізична реабілітація 

в хірургії, 

травматології та 

ортопедії. 

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5    9 

6. Основи фізичної 

реабілітації при 

захворюваннях та 

травмах нервової 

системи. 

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 9 

http://lecture.in.ua/likarseki-roslini.html


7. Аналіз результатів 

комплексного 

лікарського 

обстеження кількісна 

оцінка рівня здоров’я 

людини. Лікарський 

висновок. 

4 2 2 - -  6 1 0,5 0,5 - - - 9 

8. Закономірності 

адаптації організму 

до фізичних 

навантажень. 

Характеристика 

органів і систем 

тренованого 

організму.. 

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 9 

9. Передпатологічні 

стани, захворювання 

та ушкодження, які 

виникають при 

нераціональних 

заняттях фізичною 

культурою та 

спортом. 

4 2 2 - - - 6 1,5 0,5 1 - - - 9 

10.. Засоби відновлення і 

стимуляції при 

оздоровчому та 

спортивному 

тренуванні. 

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 8 

11 Загальні основи 

фізичної реабілітації. 

Лікувальна фізична 

культура в системі 

фізичної реабілітації. 

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 8 

12 Методика 

комплексного 

лікарського 

обстеження. 

Визначення та оцінка 

фізичного розвитку 

людини 

4 2 2 - - - 6 1,5 1 0,5 - - - 9 

13 Дослідження та 

оцінка 

функціонального 

стану організму 

спортсмена за 

допомогою 

функціональних 

проб. 

4 2 2 - - - 6 1 0,5 0,5 - - - 8 

14 Клініко-фізіологічне 

обґрунтування ЛФК. 

Основи лікувального 

масажу. Покази та 

протипокази до 

4 2 2 - - - 4 1 0,5 0,5 - - - 8 



застосування ЛФК і 

масажу. 

15 Визначення та оцінка 

загальної фізичної 

працездатності та 

аеробної 

продуктивності. 

Толерантність до 

фізичних 

навантажень. 

4 2 2 - - - 4 1 0,5 0,5 - - - 8 

Підсумковий контроль  

(для екзаменів) 

- - - - - - 4 - -- - - - - 4 

Разом: 60 28 32 - - - 90 - 8 8 - - - 134 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1 ЛФК – зміст і завдання. Методика комплексного лікарського обстеження Історія  

виникнення  та  розвитку  спортивної  медицини. Цілі  та  завдання  спортивної  

медицини..Сучасні уявлення про спортивну медицину (СМ). Спортивна медицина в 

історичному аспекті. Рухова активність людини та її роль в здоровому способі життя. 

Організація лікарсько-фізкультурної служби в Україні – лікарсько-фізкультурний диспансер, 

центр СМ, кабінети лікарського контролю та ЛФК. Форми роботи спортивного лікаря. 

Сучасні методи обстеження фізкультурників і спортсменів та їх особливості. Методика 

оцінки фізичного розвитку та функціонального стану спортсменів. Закономірності 

адаптації до фізичного навантаження, фази та періоди Дослідження  та  оцінювання  

фізичного  розвитку 
Тема 2.  Поняття про фізичну реабілітацію, зміст та завдання. Форми роботи спортивного 

лікаря. Медична документація. ЛФК в історичному аспекті. Сучасні.  Рухова активність в 

житті людини та її значення для збереження і зміцнення здоров’я. Основні тенденції 

розвитку ЛФК. Система організації лікарсько-фізкультурної служби. Лікарсько-

фізкультурний диспансер, центри спортивної медицини та лікувальної фізкультури (ЛФК). 

Мета, завдання і зміст лікарського контролю за тими, хто займається фізичною культурою та 

спортом. Особливості медичного обстеження фізкультурників і спортсменів. Сучасні методи 

обстеження. Форми роботи з лікарського контролю. Види лікарських спостережень. 

Особливості лікарського контролю за особами різної статі і віку. Оцінка умов, організації та 

методики проведення занять фізичними вправами. 

Тема 3 Характеристика морфо-функціонального стану тренованого організму. 

Передпатологічні стани і захворювання у спортсменів. 

Вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на організм людини. Динаміка морфо-

функціональних змін під впливом систематичних тренувань: зміни серцево-судинної 

системи, кровообігу, дихання, нервової, імунної та ендокринної систем і опорно-рухового 

апарату.  Передпатологічні стани, захворювання та ушкодження, які виникають при 

нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом. Гострі патологічні стани, хронічні 

ураження та перенапруження. Дистрофія міокарду. Засоби реабілітації фізкультурників і 

спортсменів.  

Тема 4 Загальні основи фізичної реабілітації, правила і принципи. Фізична реабілітація в 

клініці внутрішніх хвороб. 

Поняття про медичну реабілітацію, основні напрямки (аспекти) реабілітації. Фізична 

реабілітація (ФР), її загальні правила та принципи. Періоди та етапи ФР. Лікувальна фізична 

культура (ЛФК) як основний засіб ФР. Засоби, форми, методи та методичні принципи ЛФК. 

Класифікація фізичних вправ. Основи лікувального масажу. Основні принципи підбору і 

http://lecture.in.ua/lekciya-22-tema-11-skladnij-opir-11-ponyattya-pro-skladnij-opi.html
http://lecture.in.ua/lekciya-18-shevchenko-v-p-termichni-himichni-radiacijni-poshko.html


дозування фізичних вправ. Особливості ЛФК при захворюваннях серцево-судинної системи 

та інфаркті міокарду. ФР в пульмонології та гастроентерології. 

Тема 5 Фізична реабілітація в хірургії, травматології та ортопедії. 

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів ФР при хірургічних 

захворюваннях. Показання та протипоказання до призначення засобів ЛФК. Основні 

завдання та форми ЛФК у передопераційний і післяопераційний періоди. Особливості 

застосування засобів ЛФК при оперативних втручаннях на органах черевної і грудної 

порожнин залежно від рухового режиму та перебігу післяопераційного періоду. Клініко-

фізіологічне обґрунтування застосування засобів ФР при травмах опорно-рухового апарату. 

Показання та протипоказання. Завдання ЛФК залежно від періоду (іммобілізаційний, 

постіммобілізаційний, відновний) та методу лікування травматологічних хворих. Вибір 

засобів та форм ЛФК. Особливості методик ЛФК при діафізарних переломах верхньої та 

нижньої кінцівок, внутрішньо-суглобових переломах та вивихах, компресійних переломах 

хребта і переломах кісток таза. Загальні та спеціальні завдання фізичної реабілітації при 

сколіозі.  

Тема 6 Основи фізичної реабілітації при захворюваннях та травмах нервової системи.  

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при 

захворюваннях та травмах ЦНС. Показання та протипоказання до застосування засобів 

фізичної реабілітації при неврологічних захворюваннях. Особливості окремих методик при 

гострому порушенні мозкового кровообігу (інсульті). Визначення завдань, засобів і методик 

фізичної реабілітації, рухового режиму залежно від порушень рухових функцій. Особливості 

застосування фізичної реабілітації при закритих та відкритих травмах головного мозку. 

Сучасні технології фізичної реабілітації хворих на дитячій церебральний параліч. Основні 

принципи застосування засобів ФР в педіатрії. Клініко-фізіологічне обґрунтування 

застосування засобів ФР при захворюваннях дітей різного віку. Особливості фізичного 

виховання немовлят та його значення. Фізіологічний вплив масажу на організм дітей, 

показання та протипоказання до його призначення.Особливості методик лікувальної 

гімнастики при патології у дітей раннього віку: рахіті, гіпотрофії, дитячому церебральному 

паралічу та ін. залежно від періоду захворювання. 

Тема 7.  Аналіз результатів комплексного лікарського обстеження кількісна оцінка рівня 

здоров’я людини. Лікарський висновок. 

Аналіз результатів комплексного лікарського обстеження. Лікарський висновок за 

результатами обстежень фізкультурників і спортсменів. Розподіл на медичні групи. Вікові 

межі допуску дітей до занять спортом. Рекомендації лікаря щодо тренування жінок. 

Орієнтовані терміни відновлення занять фізичними вправами після захворювань. 

Кількісна оцінка рівня фізичного (соматичного) здоров’я. Поняття про “кількість” фізичного 

(соматичного) здоров’я людини. “Адаптаційна” (В.П. Казначеєва і Р.М. Баєвського) та 

“енергетична” (Г.Л. Апанасенко) концепції визначення кількості здоров’я. Експрес-оцінка 

рівня фізичного здоров’я населення при профілактичних оглядах (за Г.Л. Апанасенком, 

1992). Поняття про “безпечний рівень здоров’я”. Медична валеологія та санологія. Поняття 

про біологічний вік людини, методика його визначення та оцінки (за В.П. Войтенко, 1991). 

Диференційовані рекреаційно-оздоровчі рухові режими в практиці превентивної медицини. 

Межова і тренувальна частота серцевих скорочень залежно від фізичного стану.  

Тема 8. Закономірності адаптації організму до фізичних навантажень. Характеристика 

органів і систем тренованого організму. 

Загальні закономірності змін функціонального стану організму під впливом фізичних 

навантажень різної інтенсивності (недостатніх, оптимальних, надмірних). Поняття про 

термінову та довготривалу адаптацію, періоди та фази даптації. Вплив фізичних 

навантажень різної інтенсивності на організм людини. Динаміка адаптаційних реакцій 

організму на фізичне навантаження. Зміни функції кровообігу, дихання, системи крові, 

виділення, травлення, імунної та ендокринної системи під впливом оптимальних фізичних 

навантажень. 

Тема 9. Передпатологічні стани, захворювання та ушкодження, які виникають при 

нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом. 
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Поняття про гостру та хронічну фізичну перенапругу. Причини 

виникненняпередпатологічних станів, захворювань і ушкоджень під час занять фізичною 

культурою та спортом. Перетренованість, причини виникнення, стадії перетренованості. 

Порушення ритму серця. Гіпер- та гіпотонічні стани. Дистрофія міокарда внаслідок 

хронічної фізичної перенапруги, клінічна картина, стадії перебігу, лікування та 

профілактика. Фізіологічне та патологічне спортивне серце. Гострі патологічні стани 

(печінково-больовий синдром, гравітаційний шок, гіпоглікемічний стан та ін.), причини 

виникнення, невідкладна допомога. Хронічні ураження та перенапруження опорно-рухового 

апарату. Ризик раптової смерті під час занять фізичною культурою та спортом. 

Тема 10. Засоби відновлення і стимуляції при оздоровчому та спортивному тренуванні. 

Фізіологічні механізми процесів відновлення. Харчування як фактор відновлення 

працездатності. Медико-біологічні засоби відновлення і стимуляції фізичної працездатності. 

Характеристика біологічно-активних речовин. Фармакологічні засоби профілактики 

перевтоми і відновлення спортивної працездатності. Застосування загартування для 

профілактики захворювань. Класифікація допінгів. Анаболічний синдром. Антидопінговий 

контроль. Наслідки використання допінгів. 

Тема 11. Загальні основи фізичної реабілітації. Лікувальна фізична культура в системі 

фізичної реабілітації. 

Поняття «реабілітація», основні напрямки (аспекти) реабілітації. Фізична реабілітація (ФР), 

її загальні правила та принципи. Періоди та етапи ФР. Лікувальна фізична культура (ЛФК) 

як основний засіб ФР. Історія розвитку ЛФК. Особливості методу ЛФК. Засоби ФР і ЛФК. 

Форми, методи та методичні принципи ЛФК. Класифікація фізичних вправ. Основи 

лікувального масажу. Методика складання схем та орієнтованих комплексів гігієнічної та 

лікувальної гімнастики. Основні принципи підбору і дозування фізичних вправ. 

Функціональні проби та стандартні тест-комплекси, які застосовуються для оцінки 

ефективності курсу фізичної реабілітації. 

Тема 12. Методика комплексного лікарського обстеження. Визначення та оцінка фізичного 

розвитку людини. 

Комплексна методика лікарських обстежень осіб, що займаються фізичними 

вправами.Основні завдання первинного, повторного та додаткового медичних обстежень. 

Загальний і спортивний анамнез. Загальний лікарський огляд. Аналіз і оцінка даних перкусії 

та аускультації серця спортсменів. Фізіологічні критерії тренованості. Фізичний розвиток 

людини та фактори, що його визначають. Дослідження фізичного розвитку та опорно-

рухового апарату за допомогою соматоскопії і антропометрії. Оцінка фізичного розвитку 

методами стандартів, антропологічного профілю та індексів. 

Тема 13. Дослідження та оцінка функціонального стану організму спортсмена за допомогою 

функціональних проб. 

Поняття про функціональні проби та їх значення в функціональній діагностиці. Основні 

завдання функціонального дослідження. Класифікація функціональних проб. Загальні 

вимоги до проведення функціональних проб. Функціональні проби з затримкою дихання 

(Штанге, Генчі-Сабразе), навантажувально-дихальні проби. Проби зі зміною положення тіла 

(ортостатична, кліностатична). Методика їх проведення і оцінка. Класифікація фізичних 

навантажень (максимальні, субмаксимальні, оптимальні, мінімальні).Призначення 

одномоментних, дво-, тримоментних та комбінованих функціональних проб. Проби Мартіне-

Кушелевського та Летунова. Оволодіння методикою проведення функціональної проби 

Мартіне-Кушелевського. Оцінка результатів проб зі стандартним фізичним навантаженням. 

Типи реакції серцево-судинної системи на функціональні проби зі стандартним фізичним 

навантаженням. 

Тема 14. Визначення та оцінка загальної фізичної працездатності та аеробної 

продуктивності. Толерантність до фізичних навантажень. 

Поняття про загальну фізичну працездатність, аеробну продуктивність та толерантність до 

фізичних навантажень. Прямі і непрямі методи визначення фізичної працездатності. 

Функціональні проби на зусилля (навантажувальні тести). Показання та протипоказання для 

призначення навантажувальних тестів і стани, що потребують особливої уваги при 
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тестуванні. Умови проведення тестування. Види і початкова величина навантажень. Клінічні 

і функціональні ознаки порогу толерантності до фізичних навантажень. Субмаксимальний 

тест PWC170. Методика проведення та принципи розрахунку фізичної працездатності при 

виконанні тесту PWC170 (при велоергометрії і степергометрії). Визначення максимального 

споживання кисню (МСК). Розрахунок показника МСК за номограмою Астранда і за 

величиною PWC170. Тест Наваккі, Гарвардський степ-тест, тести Купера: методика 

проведення та оцінка результатів тестування. Функціональні класи (класи фізичного стану) в 

залежності від потужності навантаження, виконаного при тестуванні фізичної 

працездатності, а також від аеробної продуктивності. 

Тема 15. Клініко-фізіологічне обґрунтування ЛФК. Основи лікувального масажу. Покази та 

протипокази до застосування ЛФК і масажу. 

Механізми лікувальної дії фізичних вправ і масажу. Терапевтичні режими рухової 

активності хворих. Показання до призначення рухових режимів на стаціонарному, 

санаторному і амбулаторно-поліклінічному етапах реабілітації, їх задачі і зміст. Показання 

та протипоказання до призначення лікувальної гімнастики і масажу при різноманітних 

захворюваннях внутрішніх органів. 

 

5.2. Тематика практичних занять. 

Тема 1. Фізична реабілітація в клініці внутрішніх захворювань.        Клініко-фізіологічне 

обгрунтування лікувальної фізкультури. 

Тема 2. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи. Особливості 

реабілітації при інфаркт міокарда. 

Тема 3. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання. 

Тема 4. Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення, нирок та порушеннях 

обміну речовин. 

Тема 5. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах грудної і черевної 

порожнин. 

Тема 6. Фізична реабілітація в травматології та ортопедії. 

Тема 7. Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах центральної нервової системи. 

Тема 8. Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах       

      периферичної нервової системи. 

Тема 9. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації в педіатрії. 

Тема 10. Аналіз результатів комплексного лікарського обстеження кількісна оцінка рівня 

здоров’я людини. Лікарський висновок. 

Тема 11 Передпатологічні стани, захворювання та ушкодження, які виникають при 

нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом. 

Тема 12.Засоби відновлення і стимуляції при оздоровчому та спортивному тренуванні. 

Тема 13.Дослідження та оцінка функціонального стану організму спортсмена за допомогою 

функціональних проб. 

Тема  14. Визначення та оцінка загальної фізичної працездатності та аеробної 

продуктивності. Толерантність до фізичних навантажень. 

Тема 15. Загальні основи фізичної реабілітації. Лікувальна фізична культура в системі 

фізичної реабілітації. 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 

№ 

з/п 

 

Вид роботи 

 

Кількість 

годин 

Форми звітності 

 

денна заочна 

1. Опрацювання лекційного матеріалу  10 18 конспект, словник 

2 Підготовка до практичних занять 16 20 конспект, протокол 

3. Підготовка до проміжного контролю 4 4 модульна контрольна робота 

4. Підготовка до підсумкового контролю 10 18 іспит 
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5. Виконання індивідуальних завдань:  

-  підготовка доповіді;  

- підготовка реферату;  

- підготовка до презентації результатів 

дослідження. 

 

10 

20 

20 

 

14 

34 

22 

 

Доповідь 

Реферат 

Презентація 

 

 Разом 90 134  

 

5.4. Тематика індивідуальних завдань 

 

Теми рефератів  
  

1 Особливості  обстеження  та  оцінювання  функціонального   стану 

осіб,  які  займаються  фізичною  культурою  та  спортом. 
2 Енергетика  при  м’язовій  діяльності. 

3 Види  фізичних  навантажень. 
4 Дослідження  серцево-судинної  системи  та  оцінювання  фізичної працездатності. 
5 Зовнішнє  дихання  та  оцінювання  фізичної  працездатності. 
6 Дослідження та оцінювання нервової та нервово-м’язової системи. 
7 Роль  гормонів   у  процесі  адаптації   до  м’язової  діяльності. 
8 Вплив тренувань на ендокринну  систему та дослідження ендокринної системи. 
9 Морфофункціональні   характеристики  вікових  особливостей 

школярів 
10 Медично-педагогічний  і  гігієнічний  контроль  за  шко-лярами та  юними 

спортсменами 
11 Медично-педагогічний  і  гігієнічний  контроль  за  фізичним  ви-хованням   ст 

удентів. 
12 Медично-педагогічний  і  гігієнічний  контроль  за  особами  се-реднього  та  

похилого  віку.   
13 Особливості  харчування  молодих  людей. 
14 Морфофункціональні  особливості  жіночого   організму.   
15 Ме-дично-педагогічний  і  гігієнічний   контроль  за  жінками,  які  зай-маються  

фізкультурою  та  спортом.. 
16 Самоконтроль  спортсмена.Антидопінговий  контроль. 
17 Вплив  фізичних  навантажень  на  опорно-руховий  апарат  і 

функціональний  стан  спортсменів. 
18 Причини  перевантажень(хронічного   перевтомлення).   
19 Патологічні  явища,  що  виникають  у результаті  перевантажень  опорно-рухового  

апарату(ОРА):  гіпоксія  і  гіпоксемія ,  гіпертонус   м’язів,  порушення  

мікроциркуляціїта  інші  відхилення 
20 Порушення  з  боку  серцево-судинної,  дихальної,  нервової,  ендокринної,  інших  

систем  та  органів  під  впли-вом  надмірних  фізичних  навантажень.  Гострі  

травми,  хронічні порушення  та  перевантаження  ОРА. 
21 Фактори,  що  погіршують  фізичну  працездатність  і  стан  здоров’я  спортсменів:  

аутогемотрансфузія,  вживання  алкоголю, 

куріння,  процес  нераціонального  та  надмірно  швидкого  зменшення  ваги  тіла,  

вживання  анаболічних  стероїдів,  стимуляторів 
22 Фізична  працездатність  і  менструальний  цикл. ліматична  та  часова  

акліматизація.  Фази.  Зміни  в  регулюючих  системах  організму.  Засоби,  що  

поліпшують  процес  акліматизації 
23 Реабілітація  спортсменів  із  застосуванням  фізичних  природ-них  і  

преформованих  факторів:  фізіотерапії,  гідро-  та  бальнео-терапії,  кліматотерапії,  

пелоїдотерапії,  таласотерапії  та  ін.  Зас-тосування  бань(сауна,  парна  лазня  

тощо).  Музика,  світло,  аро-мати  як  засоби  відновлення.  Оксигенотерапія. 



24 Вправи  на  розтягування  та  їх  значення.  За-стосування  тейпу. 
25 Раціональне  харчування  —  головний  фактор  відновлення працездатності.  

Особливості  харчового  раціону  залежно  від спортивної  спеціалізації ,  етапу  

тренувального  процесу,  функціо-нального  стану,  віку  та  статі  спортсмена. 
26 Білки  та  їх  утворення.  Білкові  препарати  та  спортивні  напої.  Парентеральне  

харчу-вання. 
27 Фармакологічні  засоби  профілактики  перевтомлення  та відновлення  фізичної  

працездатності. Адаптогени  та  препарати, що впливають на енергетичні процеси. 
28 Засоби,  що  підвищують  продукцію  власного  соматотропного гормону. 
29   Роль  засобів,  що  поліпшують  психо-неврологічний  стан  спорт-сменів у системі 

відновлювання працездатності. 
30 Причини  виникнення  спортивних  травм. 
31 Етіопатогенетична  профілактика  спортивних  травм.  Зміст  і етапи  комплексу  

профілактики  та  реабілітації  спортивних  травм 
32 Консервативні  методи  реабілітації  при  найбільш  пошире-них  травмах  і  

захворюваннях  опорно-рухового   апарату(забо-ях,  розтягуваннях  різної  

локалізації ,  гематомах,  гемартрозах,бурситах,  вивихах,  менісцитах,  міозитах,  

паратенонітах,  пері-артритах,  епіконділітах,  деформуючому  артрозі,  періоститах, 

п’ яточній   шпорі,  остеохондрозі  хребта,  радикулітах,  струсімозку  та  ін.). 
33   Методи  та  засоби  консервативної  реабілітації при  найпоширеніших  травмах  і  

захворюваннях  опорно-рухо-вого  апарату. 
 

Тематика доповіді 

1. Використовуючи рекомендації літературних джерел, результати проведення 

функціональної діагностики на практичних заняттях і самодіагностики, 

розробити і заповнити індивідуальний “Щоденник відновлення функцій 

організму  в динаміці під впливом лікувальної фізичної культури” (патології 

за вибором) 

2. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних 

заняттях, рекомендації літературних джерел розробити індивідуальну 

здоровʼязбережувальну траекторію з урахуванням обраного виду спорту.  

 

 

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю. Усна або письмова перевірка вивчення навчальних 

матеріалів на практичних заняттях. 

6.2. Форми проміжного контролю. Модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю . Залік 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюється здатність та рівень виконання студентом 

завдань на  практичних заняттях, результати самостійної роботи з навчальною літературою, 

а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його 

презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Розкрийте основні завдання лікувальної фізичної культури 



2. Визначте види впливу на кровообіг засобами фізичної реабілітації 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 



більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Презентація оздоровчої системи або заходу 5 

Конспект тем для самостійного опрацювання 5 

Реферат 5 

 

Критеріями  оцінювання індивідуальних завдань є знання фактів, явищ. Вірне, науково 

достовірне їх пояснення. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, методами, 

правилами; вміння користуватися ними при поясненні нових фактів, розв’язуванні різних 

питань і виконанні практичних завдань. Максимальна ясність, точність викладу думки, 

вміння відстоювати свої погляди, захищати їх. Знання повинні мати практичну значимість.  

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.  

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим 

вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.  

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), спортивне 

обладнання. 

 



10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела  

1. Авдеева Т.Г. Детская спортивная медицина/ Т.Г. Авдеева.- [изд. 4-е исправ. и доп.].-

Ролстов н/Д: Феникс,2007.-320 с. 

2. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний/ Г.П. Артюнина, С.А. Игнаткова.-

К:Гаудеамус,2008.-304 с. 

3. Валецька Р.О. Основи медичних знань/Р.О. Валецька.-Луцьк: Волинська обл. друк,2008.-

379 с. 

4. Заликина Л.С. Учебное пособие  по  общему  уходу  за  больными. –М.   Медицина, 

1976г. 

5. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Підручник / Клапчук В.В., Дзяк Г.В., 

Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.  

6. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина (Вибрані лекції для студентів) / Абрамов 

В.В., Клапчук В.В., Смирнова О.Л. та ін.; за ред. проф. В.В Клапчука. – Дніпропетровськ: 

Медакадемія, 2006. – 179 с.  

7. Лікувальна фізична культура: Підручник / за ред. проф. В.С. Соколовськог; Одеса, 

Одеський медуніверситет, 2005р.-234с.  

8. Основи шкільної гігієни та валеології. Теорія, практикум, тести: Навчальний посібник / 

Плахтій П.Д., Підгорний В.К., Соколенко Л.С. - Кам’янець – Подільський, 2009. - 332 с. 

 

10.2. Допоміжні джерела  

1. Медицинская реабилитация: Учебник / под ред. В.А. Епифанова; Москва, МЕДпресс-

информ , 2008г. – 352с.  

2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. К.: Здоров’я, 1998. – 247 с. 

3. Апанасенко Г.Л., Волгіна Л.Н. та ін. Експрес-скринінг рівня соматичного здоров’я 

населення при профілактичних оглядах. Методичні рекомендації. – Київ, 2000.  8 с. 

4. Апанасенко Г.Л., Волгіна Л.Н. та ін. Експрес-скринінг рівня соматичного здоров’я дітей 

та підлітків. Методичні рекомендації. – Київ, 2000. – 11 с.  

5. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж. Учебно-методическое пособие для 

медицинских работников. –М.:Советский спорт, 2001.– 272 с.  

6. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте: методические рекомендации 

для студентов ІУ курса медицинского факультета / Сост.: В.С. Соколовский, 

Н.А. Романова, В.С. Владова, И.И. Бондарев. – Одесса: Одесс. гос. мед. ун-т, 2001. – 93с.  

7. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. В.А. Епифанова.-2-е изд. перераб. 

и доп. – М: Медицина, 2001. – 592 с.  

8. Лікувальна фізична культура. Підручник/ В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.П. 

Юшковська. – Одесса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с. – (Б-ка студента-медика). 

9. Ликов О.О., Середенко Л.П., Добровольська Н.О. Лікувальна фізкультура при внутрішніх 

хворобах: Практикум. – Донецьк: Дон. держ. мед. ун-т, 2002. – 163 с.  

10. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової 

системи: навчальний посібник. – Київ: Олімпійська література, 2006. – 196 с.  

11. Медицинская реабилитация в артролоргии / В.Н. Сокрут, В.Н. Козаков, О.В. Синяченко и 

др. – Донецк: ООО «Лебедь», 2000. – 377 с.  

12. Медицинская реабилитация в терапии: Руководство для студентов и врачей / Сокрут 

В.Н., Козаков В.Н., Поважная Е.С. и др./ Под ред. В.Н. Сокрута и В.Н. Козакова.- 

Донецк: ОАО «Укр НТЭК», 2001. – 176 с.  

13. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ: 

Олімпійська література, 2005. – 248 с.  

14. Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної культури і масажу / За ред. В.В. 

Клапчука, О.С. Полянської. – Чернівці: Прут, 2006. – 208 с.  

15. Полянська О.С., Тащук В.К.. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник. – 

Чернівці: Медакадемія, 2004. – 232с.  

http://lecture.in.ua/ministerstvo-ohoroni-zdorovya-ukrayini.html
http://lecture.in.ua/metodichni-rekomendaciyi-do-provedennya-praktichnih-zanyate-vi.html


16. Реабилитация кардиологических больных /Под ред. К. В. Лядова, В.Н. Преображенского. 

– М.: ГЭОТАР-Медио, 2005. – 288 с.  

17. Спортивная медицина. Учебник / Макарова Г.А. – М.: Советский спорт, 2003. – 480 с. 

10.3. Інтернет-ресурси 
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