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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 1 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітня 

програма, 

освітній 

ступінь 

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

 Галузь знань: 

 22 - Охорона здоров'я 

 

 Спеціальність: 

227 - фізична терапії, 

ерготерапія  

 

Освітньо-професійна 

програма: 

фізична терапія, 

ерготерапія 

 

 Освітній ступень: 

 Бакалавр на базі 

ПЗСО 

Нормативна 

Рік навчання  3 

 

Кількість 

годин/кредитів 

  180/6  

Семестр  5-ий 

Самостійна робота 168 год. 

 

ІНДЗ: намає Консультації 12 год. 

  
Форма контролю: залік 

 

 

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

 

          Викладач: Лавринюк Володимир Євгенович,  кандидат мед. наук, доцент 
кафедри фізичної терапії та ерготерапії, 0509071115, Lavcard_vol@ukr.net 

 Комунікація зі студентами: електронною поштою, на заняттях згідно 

розкладу, за графіком консультацій. 

Розклад занять розміщено на сайті навчального відділу ВНУ: 

http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700 

Розклад консультацій. Консультації проводяться згідно розкладу, що 

розміщений на дошці оголошень кафедри фізичної терапії та ерготерапії. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

ІІІ. Опис практики 

1. Анотація курсу. Дисципліна спрямована на формування визначених 
освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетентностей, 

зокрема напрацювання практичних навичок в пульмонології. Обсяг 
дисципліни – 6 кредитів ЄКТС. Основні теми: Фізична терапія та ерготерапія 

при: порушенні діяльності серцево-судинної системи; інфаркті міокарда; 
хронічних формах ішемічної хвороби серця та серцевій недостатності; 

артеріальній гіпертензії; кардіохірургії.  

 

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів відвідування 

практики та заліку. 

 
2. Пререквізити. Передумови для вивчення навчальної дисципліни: 

успішне опанування такими навчальними дисциплінами: Нормальна  
анатомія людини (за професійним спрямуваннм), Функціональна анатомія, 
Нормальна фізіологія людини (за професійним спрямуванням), Основи 
загальної патології, Основи практичної діяльності у фізичній терапії та 
ерготерапії, Основи медичних знань та медична термінологія. 

Постреквізити. Терапевтичні вправи; Коригуюча гімнастика, 
тейпування, постізометрична релаксація; Страхування, переміщення, 
позиціонування у фізичній терапії та ерготерапії; Науково-доказова 
практична діяльність у фізичній терапії та ерготерапії. 

 
 
3. Мета і завдання навчальної дисципліни. 

Метою практики є процес формування у студентів знань та навичок по 

кардіореабілітації, закладання основ розуміння етіології, патогенезу, 

клінічних проявів і можливих напрямів корекції захворювань дихальної 

системи, набуття майбутніми спеціалістами – фізичними терапевтами 

практичних навичок та умінь, які дозволять зорганізувати та провести 

реабілітаційні заходи при кардіологічних нозологіях. 

Основними завданнями проходження практики є: 

- сформувати  у студентів, наукові  уявлення про етіологію, патогенез, 

клінічні прояви захворювань кардіореспіраторної та дихальної систем,  

- навчити студентів основ діагностики кардіологічних та пульмонологічних 

захворювань, 

- вказати на можливості фізичної реабілітації кардіо- та пульмонологічних 

нозологій, 

- навчити зорганізувати систему реабілітаційних заходів при 

кардіореспіраторних порушеннях та порушеннях у діяльності дихальної систем, 

-  вміти критично оцінювати медичну інформацію з позицій доказової 

медицини. 

 

 

 

 



Компетентності 

До кінця навчання студенти повинні бути компетентними у таких питання: 

ЗК 1 Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 2 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

ЗК 3 Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК 4 Здатність працювати в команді. 

ЗК 5 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 8 Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 13 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні 

ФК 1 Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам 

міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах 

фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх виконання і зв'язок з охороною  

ФК 4 Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти 

у практиці фізичної терапії, ерготерапії. 

ФК 5 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. 

ФК 6 Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії 

та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та тестування, 

документувати їх результати. 

ФК 7 Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 

обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної 

терапії та ерготерапії 

ФК 8 Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або 

ерготерапії 

ФК 9 Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або 

ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 

ФК 10 Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану 

пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані 

результати. 

ФК 11 Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних 

умов. 

ФК 13 Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, 

профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому 

способу життя. 

ФК 14 Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг 

фізичної терапії та ерготерапії. 



ПР 1 Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та 

громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та 

проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, 

медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади. 

ПР 2 Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у 

професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним 

дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, у 

тому числі іноземною мовою (мовами). 

ПР 3 Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з 

різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, 

необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних 

рішень. 

ПР 4 Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, 

педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії. 

ПР 5 Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних 

процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя. 

ПР 6 Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі), 

трактувати отриману інформацію (додаток 1). 

ПР 7 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 та підлітків (МКФ ДП).  

ПР 8 Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної 

етики. 

ПР 9 Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії. 

ПР 10 Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації 

рухових порушень та активності (додаток 2). 

ПР 11 Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації 

функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в 

діяльності. 

ПР 12 Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності. 

ПР 13 Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, 

профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому 

способу життя. 

ПР 14 Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, 

профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому 

способу життя. 

ПР 15 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. 

ПР 17 Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та 

ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій (додаток 1) та за 

потреби, модифіковувати поточну діяльність 

ПР 18 Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, 

поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти 

власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег. 



 

4. Результати навчання. 

Очікувані результати навчання з дисципліни: застосування на 

практиці набутих студентами теоретичних знань про епідеміологію 

нозологічних форм захворювань серцево-судиннної системи; знання основних 

механізмів розвитку кардіологічної патології; клінічні форми та ознаки 

основних захворювань серцево-судинної системи завдяки:  
знанням: етіології та патогенезу захворювань серцево-судинної системи, 

клінічних форм та ознак захворювань, сучасних підходів до профілактики та 

лікування кардіологічних нозологій.   
умінням: визначати клінічний діагноз хворого, охарактеризувати поняття 

про основні захворювань серцево-судинної системи, розкривати 
етіопатогенетичні механізми основних кардіологічних захворювань, 

класифікувати основні захворювання серцево-судинної системи, оцінювати 
стан хворого, надавати рекомендації з первинної та вторинної профілактики 

захворювань, складати програми реабілітації кардіологічних пацієнтів. 
 

 

IV. ЕТАПИ ПРАКТИКИ 

Етапи Зміст, основні завдання, тривалість 

1.Підготовчий 

 

 Дати уявлення про сучасний стан розвитку фізичної 

терапії та ерготерапії при захворюваннях серцево-

судинної системи. Ознайомити з особливостями 

організаційної структури системи фізичної терапії та 

ерготерапії в Україні та світі за нозологіями, їх 

соціально-правовим статусом.  

(Протягом першого тижня практики). 

2.Ознайомлювальний 

 

Сформувати систему спеціальних знань з фізичної 

терапії та ерготерапії осіб з хворобами серцево-судинної 

системи, що застосовуються у відновлювальній терапії, 

навчити володіти техніками проведення цих заходів.   

(Протягом другого тижня практики). 

3.Основний 

 

Ознайомити із сучасними методами комплексної 

фізичної терапії, ерготерапії та навчити застосовувати їх 

на практиці. Вивчити правила складання індивідуальних 

реабілітаційних програм для пацієнтів різних 

нозологічних груп з із захворюваннями серцево-

судинної системи.  

(Протягом третього тижня практики). 



4.Підсумковий 

 

Опанування практики дасть змогу написати програму 

фізичної терапії, ерготерапії для осіб з захворюваннями 

дихальної системи організму. Упішне проходження 

практики дасть можливість вести відповідну медичну 

документацію, використовувати сучасні техніки 

консультування пацієнтів у практиці  фахівця з 

фізичної терапії та ерготерапії з людьми з 

кардіологічними захворюваннями  

(Протягом четвертого тижня практики). 

 

 

6. Завдання для самостійного опрацювання. 

Особливості програм фізичної терапії та ерготерапії при інших 
кардіологічних захворюваннях. Міокардит. Метаболічні кардіоміопатії. 

Гіпертрофічна кардіоміопатія. Вроджені та набуті вади серця. «Опероване 
серце». Фібриляція передсердь. Брадіаритмії та блокади серця. Патологія 

аорти. Програма фізичної реабілітації при нейроциркуляторній дистонії. 
Дієтичні рекомендації. Фізіотерапевтичні заходи. Особливості санаторно – 

курортної реабілітації. Психологічні аспекти реабілітації. 

 

VІ. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

Зміст роботи, що оцінюється Кількість 

балів 

1. Теоретична підготовка: 

– знання предмету; 

– володіння теоретичним матеріалом 

15 

2. Психолого-педагогічна майстерність: 

– педагогічний такт; 

– комунікабельність; 

– вміння працювати в команді; 

– вміння дотримуватись меж професійної компетентності 

10 

3. Особистісні характеристики: 

– дисциплінованість під час проходження практики; 

– ініціативність; 

– самостійність; 

– повага до пацієнта; 

– професійна спрямованість 

5 

4. Навички міжособистісної взаємодії: 

– знання методів вербального та невербального спілкування з 

пацієнтами у різних станах; 

– знання методів вербального та невербального спілкування з 

опікунами, членами сім’ї, близькими пацієнта; 

– знання методів вербального та невербального спілкування з 

учасниками  процесу фізичної терапії та ерготерапії 

10 

5. Оцінювання процесу проходження практики: 

– складання програми або елементів програми фізичної терапії 

15 



та ерготерапії; 

– формування технічної документації, облікової звітності на 

базах практики  

6. Оцінювання звітної документації: 

– уміння скласти індивідуальну програму фізичної терапії; 

– підбір спеціальних вправ стосовно захворювання; 

– збір антропометричних показників пацієнта; 

– уміння скласти індивідуальну програму ерготерапії; 

– заповнення журналу практики 

15 

7. Оцінювання допоміжної документації : 

– знання законодавчих та системоутворюючих документів, що 

регулюють професійну діяльність; 

– знання законодавчих документів, що стосуються охорони 

здоров’я та соціального захисту осіб із захворюваннями  

серцево-судинної системи. 

5 

8. Захист практики 25 

Сума 100 

 

ІV. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Розподіл балів та критерії оцінювання 

Загальна оцінка за практику складається як сума оцінок за кожен з восьми 

пунктів змісту роботи, що оцінюється. Оцінювання здійснюється за 100-

бальною шкалою ECTS.  

Критерії щоденного поточного оцінювання : Відмінно (90-100) – Тісно 

пов'язує теорію з практикою та демонструє правильне виконання практичних 

навичок. Володіє методами обстеження пацієнта. Вирішує ситуаційні задачі 

підвищеної складності, вміє узагальнити матеріал. Добре (75-89) – Демонструє 

виконання (знання) практичних навичок. Правильно використовує теоретичні 

знання для вирішення практичних завдань. Володіє необхідними практичними 

навиками та прийомами їх виконання в обсязі, що перевищує необхідний 

мінімум. Задовільно (60-74) – Неповно, за допомогою додаткових запитань, 

відповідає на стандартизовані питання. Не може самостійно побудувати чітку, 

логічну відповідь. Під час відповіді та демонстрації практичних навичок робить 

помилки. Володіє лише обов'язковим мінімумом методів дослідження. 

Незадовільно (1-59) – студент не може побудувати логічну відповідь, не 

відповідає на додаткові запитання, не розуміє суті проблеми. 

 

У разі наявності документа, що засвідчує навчання на сертифікованих 

курсах, онлайн- курсах, які дотичні до тем дисципліни, можливе зарахування 

певної кількості годин, відповідно до Положення про визнання результатів 

навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у 

Волинському національному університеті імені Лесі Українки . 

 

 

 

 

https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf


Шкала оцінювання 

Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності  Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

82 – 89 Дуже добре 

75 - 81 Добре 

67 -74 Задовільно 

60 - 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 

 

 

V. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

На залік виносяться основні питання, типові та комплексні задачі, 

ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати 

отриманні знання і застосовувати їх під час розв’язання практичних задач. У 

випадку незадовільної підсумкової оцінки, або за бажанням підвищити рейтинг, 

студент може добрати бали, виконавши певний вид робіт. 

Залік здійснюється провідним викладачем, має на меті перевірку рівня 

знань студента під час виконання залікових завдань. Максимальна кількість 

балів, яку студент може набрати за залік становить 100 балів. Оцінювання 

знань студентів здійснюється за результатами щоденного поточного 

оцінювання діяльності під час проходження практики та стану документації. 

При цьому завдання із цих видів контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 

балів включно. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, або за бажання 

підвищити рейтинг, студент складає залік у формі опитування. Якщо 

семестровий рейтинговий бал студента становить 35 – 59 балів, він має 

можливість складати залік. Студент, який після проходження практики набрав 

менше 34 балів, вивчає дисципліну повторно 

 

УІ. Рекомендована література  
 

Основна література 

1. Арутюнов  Г.П. Кардиореабилитация. – М.: Медпресс – информ, 2013. – 

332с. 

2. Носков С.М., Маргазин В.А. Реабилитация при заболеваниях сердца и 

суставов. - Москва: Геотар - медиа, 2010. - 625с. 

3. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов (в 4-х томах). – 

Витебск: Белмедкнига, 2012. 

4. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії: підручник для  фахівців з 

фізичної реабілітації / Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчук, Д. В. Вакуленко, Г. В. 

Кутакова ; за ред. Л.О. Вакуленко. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2020. 

- 372 с. 

5. Основи фізичної реабілітації (загальна характеристика засобів фізичної 

реабілітації : навч. посіб. / Д. С. Воропаєв, О. О. Єжова. – Суми, 2019. – 

Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75098 
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кардіологічного товариства з лікування артеріальної гіпертензії (2018р.). 

7. Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування 

хронічної серцевої недостатності (2016р). 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75098


8. Рекомендації Європейського кардіологічного товариства з хронічних 

коронарних синдромів 2019р.). 

9. Рекомендації Європейського кардіологічного товариства з гострого  

коронарного синдрому 2017р.). 

10. Рекомендації Європейського кардіологічного товариства з ураження 

периферичних артерій, 2018р.  

11. Швесткова О. Фізична терапія: підручник / Швесткова Ольга, Сладкова 

Петра таін. – Київ, Чеський центр у Києві, 2019. – 272 с. 

12. Юшковська О. Г. Про можливості застосування стратегії фізичної та 

реабілітаційної медицини у спортивній медицині / О. Г. Юшковська // 

Спортивна медицина  і фізична реабілітація. – 2019. – № 2 . – С. 13–17. 

 

 Додаткова література 

1. Валецька Р.О. Основи медичних знань. Луцьк: Волинська обласна 

друкарня, 2008. - 379с.  

2. Гайдаров Л.Ф., Лазарева Г.Ю. Реабилитация после заболеваний. Полный 

справочник - М.: Эксмо, 2008. - 704с. 

3. Грейда Б.П., Столяр В.А., Валецький Ю.М. Реабілітація хворих засобами 

лікувальної фізкультури. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2003. – 

310с. 

4. Крахмалова О.О. Пульмонологічна реабілітація хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень/ О. О. Крахмалова, Д. М. Калашник, 

І. В. Талалай // Український пульмонологічний журнал. 2013, № 1. 

5. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2009. – 

474с. 

6. Носков С.М., Маргазин В.А. Реабилитация при заболеваниях сердца и 

суставов. - Москва: Геотар - медиа, 2010. - 625с. 

7. Окамото Гері. Основи фізичної реабілітації. – Львів: Галицька видавнича 

спілка, 2002. – 325с. 

8. Пасиешвили Л.М., Заздравнов А.А. Справочник по терапии с основами 

реабилитации. - Ростов: Феникс, 2009. - 413с. 

9. Потапова Л. В. Ерготерапія як новий підхід до фізичної реабілітації 

[Електронний ресурс] / Л. В. Потапова, А. В. Козачок, О. В. Потапова // 

Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та 

спорт. – Запоріжжя, 2017. – № 1. – С. 154–160. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_FViS_2017_1_23 

10. Реабилитация при заболеваниях органов дыхания [Электронный ресурс] 

/ Малявин А.Г., Епифанов В.А., Глазкова И.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). 

11. Самохін М. К. Трудотерапія як засіб соціальної реабілітації людини 

[Електронний ресурс] / М. К. Самохін // Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. 

приват. ун-т. – Запоріжжя,  2017. – Вип. 54. – С. 221–227. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2017_54_31 

12. Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина : Підручник для 

студентів і лікарів / За заг. ред. В.М.Сокрута. - Краматорськ: Каштан, 

2019. - 480 с. 

13. Швесткова О. Ерготерапія: підручник / Швесткова Ольга, Свєцена 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_FViS_2017_1_23
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2017_54_31


Катержина та ін. – Київ, Чеський центр у Києві, 2019. – 280 с. 

14. Шютт А., Болотова Е.В., Халле М. Роль физической нагрузки во 

вторичной профилактике ишемической болезни сердца // Кардиология. – 

2005. - № 7. – С. 83 – 86. 
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