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Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна спрямована на формування 

визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових 

компетентностей, зокрема  формування знань щодо застосування у професійній 

діяльності основних засобів та методів фізичної терапії та/або ерготерапії. 

Дисципліна спрямована на формування у студентів знань щодо Міжнародної 

класифікації функціонування (МКФ) та її можливостей застосування у практиці 

фізичного терапевта. А також вивчення принципів фізичного тренування, обліку 

ефективності занять фізіотерапевтичними вправами,  ознайомлення з теоретичним 

й практичним матеріалом щодо використання основних засобів фізичної терапії 

та ерготерапії в  осіб різних нозологічних груп. 

Обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС. Основні теми: «Місце Міжнародної 

класифікації функціонування (МКФ) в системі реабілітації», «Дослідження ролі 

МКФ в навчанні фахівців. Міжнародна класифікація функціонування (МКФ): 

поняття активності, участі, функцій, структур, контекстуальних чинників», 

«Послідовність дій фізичного терапевта при програмуванні фізіотерапевтичних 

втручань. Оцінка ефективності проведених реабілітаційних втручань» 

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного 

контролю та заліку.  

 

Abstract of the discipline. The discipline is aimed at the formation of general and 

professional competences defined by the educational and professional program, in 

particular the formation of knowledge regarding the use in the professional activity of 

the basic means and methods of physical therapy and / or ergotherapy. The discipline is 

aimed at developing students' knowledge of the International Classification of 

Functioning (ICF) and its opportunities for use in the practice of physical therapist. As 

well as studying the principles of physical training, accounting for the effectiveness of 

physical therapy exercises, getting acquainted with theoretical and practical material on 

the use of basic physical therapy and ergotherapy in persons of different nosological 

groups. 

Discipline - 3 ECTS credits. Main topics: "The place of the International 

Classification of Functioning (ICF) in the rehabilitation system", "Research on the role 

of ICF in the training of specialists. International Classification of Functioning (ICF): 

the concept of activity, participation, functions, structures, contextual factors "," The 

sequence of actions of a physical therapist in the programming of physiotherapy 

interventions. Evaluation of the effectiveness of rehabilitation interventions » 

The final grade is based on the results of the current examination and examination. 

 

Мета навчальної дисципліни - формування визначених освітньо-

професійною програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема: 

теоретичних знань щодо програмування реабілітаційних втручань при різних 

патологіях: вивчення  загальних положень  щодо побудови програми на основі 

МКФ та постановка SMART-цілей в програмі;  оволодіння уміннями і 

практичними навичками, необхідних для проведення обстежень пацієнта/клієнта, 

використовуючи відповідний інструментарій, за системою МКФ 

(структура/функція тіла; активність/участь; фактори зовнішнього 
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середовища/соціальна адаптація), трактування та аналіз взаємозв'язків отриманих 

даних з метою визначення системи ураження та постановки реабілітаційного 

діагнозу. 
 

 

Обсяг навчальної дисципліни – 3 кредити ЄКТС, які розподіляються у 

годинах: 

Форми 

навчання 

Види навчальних занять Самостійна 

робота 

Разом  

лекції лабораторні практичні  семінарські 

Денна 20 0 22 0 48 90 

 

Статус навчальної дисципліни: обов’язкова. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: успішне опанування 

такими навчальними дисциплінами: на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти: «Нормальна анатомія людини», «Загальна фізіологія людини та 

патологічна», «Фізіологія рухової активності», «Біомеханіка та клінічна 

кінезіологія». 

 

Програма навчальної дисципліни.  

 

Тематичний план навчальної дисципліни  
 

Номер і назва теми Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п сем інд с.р. л п інд с.р 

Тема 1. Розвиток 

напряму фізична 

терапія та 

ерготерапія.  

12 4 2   6      

Тема 2. Дослідження 

ролі МКФ в навчанні 

фахівців. Міжнародна 

класифікація 

функціонування 

(МКФ): поняття 

активності, участі, 

функцій, структур, 

контекстуальних 

чинників.  

 

12 4 2   6      

Тема 3. Практичне 

викоритсання МКФ в 

діяльності фізичного 

терапевта 

16 2 4   10      
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Тема 4. Мультидис-

циплінарний принцип 

роботи. 

Поняття реабіл-

цітаційного потен-

ціалу  

12 2 4   6      

Тема 5. Програму-

вання реабі-

літаційних втручань 

при різних 

патологіях: загальні 

положення  щодо 

побудови програми. 

SMART-цілі. Довго-

та короткострокові 

цілі при плануванні 

реабілітаційних 

втручань при різних 

патологіях. 

14 4 2   8      

Тема 6. Принципы 

програмування занять 

в реабілітації 

пацієнтів з різними 

патологіями. 

Принципи 

профілактики в ФРМ. 

Педагогічні принципи  

в роботі фізичного 

терапевта з 

пацієнтом. 

12 2 4   6      

Тема 7. Послідов-

ність дій фізичного 

терапевта при 

програмуванні 

фізіотерапевтичних 

втручань. Оцінка 

ефективності 

проведених 

реабілітаційних 

втручань. Значення 

окремих факторів для 

ефективної 

реабілітації 

12 2 4   6      

Усього 90 20 22   48      
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Зміст навчальної дисципліни за темами  

 

Тема 1. Розвиток напряму фізична терапія та ерготерапія. Фізична терапія та 

фізична реабілітація: відмінності та загальні риси. Всесвітня конфедерація 

фізичної терапії: структура та загальні положення. 

Тема 2. Дослідження ролі МКФ в навчанні фахівців. Міжнародна класифікація 

функціонування (МКФ): поняття активності, участі, функцій, структур, 

контекстуальних чинників. Охарактеризувати структуру та компоненти МКФ. 

Тема 3. Практичне викоритсання МКФ в діяльності фізичного терапевта. 

Цілі МКФ. Взаємодія концепцій МКФ. Застосування МКФ в плануванні 

реабілітаційного втручання. Розкрити зміст поняття міждисциплінарний підхід 

(команда) в реабілітації 

Тема 4. Мультидисциплінарний принцип роботи. Поняття реабілцітаційного 

потенціалу. Поняття мультидисциплінарної бригади.   

Тема 5. Програмування реабілітаційних втручань при різних патологіях: 

загальні положення  щодо побудови програми. SMART-цілі. Довго-та 

короткострокові цілі при плануванні реабілітаційних втручань при різних 

патологіях. Постановка реабілітаційних цілей спеціалістів команди (пацієнт - 

лікар - фізичний терапевт – ерготерапевт – логопед – соціальний працівник). Зміст 

цілей у SMART форматі (коротко та довготермінові цілі). 

Тема 6. Принципы програмування занять в реабілітації пацієнтів з різними 

патологіями. Принципи профілактики в ФРМ. Педагогічні принципи  в роботі 

фізичного терапевта з пацієнтом. 

Тема 7. Послідовність дій фізичного терапевта при програмуванні 

фізіотерапевтичних втручань. Оцінка ефективності проведених реабілітаційних 

втручань. Значення окремих факторів для ефективної реабілітації. 
 

Тематика практичних занять 
 

 

Номер і назва теми 

дисципліни 

Номер і назва теми практичних занять Кількість 

годин 

Денна форма 

навчання 

Тема 1. Розвиток напряму 

фізична терапія та 

ерготерапія.  

1 Фізична терапія та фізична 

реабілітація: відмінності та загальні 

риси. Всесвітня конфедерація фізичної 

терапії: структура та загальні положення 

2 

Тема 2. Дослідження ролі 

МКФ в навчанні фахівців. 

Міжнародна класифікація 

функціонування (МКФ): 

поняття активності, участі, 

функцій, структур, 

контекстуальних чинників.  

 

 

2 Міжнародна класифікація 

функціонування (МКФ): поняття 

активності, участі, функцій, структур, 

контекстуальних чинників. 

Охарактеризувати структуру та 

компоненти МКФ. 

2 

Тема 3. Практичне 3-4 Місце Міжнародної класифікації 4 
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Завдання для самостійної роботи студентів 

 

викоритсання МКФ в 

діяльності фізичного 

терапевта 

функціонування (МКФ) в системі 

реабілітації. Структура та компоненти 

МКФ. Застосування МКФ в плануванні 

реабілітаційного втручання. 

Тема 4. Мультидис-

циплінарний принцип роботи. 

Поняття реабіліцітаційного 

потенціалу 

5-6 Мультидисциплінарна бригата, 

приниципи подудови програми ФТ -

втручань 
4 

Тема 5. Програмування реабі-

літаційних втручань при 

різних патологіях: загальні 

положення  щодо побудови 

програми. SMART-цілі. 

Довго-та короткострокові цілі 

при плануванні 

реабілітаційних втручань при 

різних патологіях. 

7 SMART-цілі. Довго-та 

короткострокові цілі при плануванні 

реабілітаційних втручань при різних 

патологіях. 

2 

Тема 6. Принципы 

програмування занять в 

реабілітації пацієнтів з 

різними патологіями.  

8-9 Принципи профілактики в ФРМ. 

Педагогічні принципи  в роботі 

фізичного терапевта з пацієнтом. 

4 

Тема 7. Послідов-ність дій 

фізичного терапевта при 

програмуванні 

фізіотерапевтичних втручань.  

10-11 Оцінка ефективності проведених 

реабілітаційних втручань. Значення 

окремих факторів для ефективної 

реабілітації  

4 

 Разом 22 

Номер і назва теми 

дисципліни 

Завдання Кількість 

годин 

Тема 1. Розвиток напряму 

фізична терапія та ерготерапія 

1. Фізична терапія та фізична 

реабілітація: відмінності та загальні 

риси. Всесвітня конфедерація 

фізичної терапії: структура та 

загальні положення 

6 

Тема 2. Дослідження ролі 

МКФ в навчанні фахівців. 

Міжнародна класифікація 

функціонування (МКФ): 

поняття активності, участі, 

функцій, структур, 

контекстуальних чинників 

2. Охарактеризувати структуру та 

компоненти МКФ. Цілі МКФ. 

Взаємодія концепцій МКФ. 

Застосування МКФ в плануванні 

реабілітаційного втручання. 

 

6 

Тема 3. Практичне 

викоритсання МКФ в 

діяльності фізичного 

3. Застосування МКФ в плануванні 

реабілітаційного втручання. 

4. Розкрити зміст поняття 

10 
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Очікувані результати навчання з дисципліни: оволодіння теоретичними 

знаннями  з формування визначених освітньо-професійною програмою загальних 

та фахових компетентностей, зокрема: теоретичних знань щодо програмування 

реабілітаційних втручань при різних патологіях: вивчення  загальних положень  

щодо побудови програми на основі МКФ та постановки SMART-цілей в програмі 

та трактування отриманої інформації, демонструючи доказове прийняття рішень 

завдяки: 

знанням: класифікації доменів Міжнародної класифікації функціонування 

(МКФ) та їх роль у фізичній терапії та ерготерапії; найважливіших етіологічних і 

патогенетичних факторів формування патологічних процесів в організмі людини 

терапевта міждисциплінарний підхід (команда) 

в реабілітації. Постановка 

реабілітаційних цілей спеціалістів 

команди (пацієнт - лікар - фізичний 

терапевт – ерготерапевт – логопед – 

соціальний працівник). Зміст цілей у 

SMART форматі (коротко та 

довготермінові цілі). 

 

Тема 4. Мультидис-

циплінарний принцип роботи. 

Поняття реабілцітаційного 

потенціалу 

5. Поняття реабілцітаційного 

потенціалу. Поняття 

мультидисциплінарної бригади.   

 

6 

Тема 5. Програмування 

реабілітаційних втручань при 

різних патологіях: загальні 

положення  щодо побудови 

програми. SMART-цілі. 

6. Довго- та короткострокові цілі при 

плануванні реабілітаційних втручань 

при різних патологіях. Постановка 

реабілітаційних цілей спеціалістів 

команди (пацієнт - лікар - фізичний 

терапевт – ерготерапевт – логопед – 

соціальний працівник). Зміст цілей у 

SMART форматі (коротко та 

довготермінові цілі). 

 

8 

Тема 6. Принципы 

програмування занять в 

реабілітації пацієнтів з 

різними патологіями. 

Принципи профілактики в 

ФРМ 

7. Педагогічні принципи  в роботі 

фізичного терапевта з пацієнтом. 

 

6 

Тема 7. Послідовність дій 

фізичного терапевта при 

програмуванні 

фізіотерапевтичних втручань. 

8. Оцінка ефективності проведених 

реабілітаційних втручань. Значення 

окремих факторів для ефективної 

реабілітації. 

 

6 

 Разом 48 
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при патології внутрішніх органів; схеми дослідження пацієнтів за системою МКФ 

та їх взаємозв’язків; 

умінням: спілкуватися з пацієнтами та співробітниками 

мультидисциплінарної команди; 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). 

 

Порядок оцінювання результатів навчання з дисципліни 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни формується з урахуванням 

результатів поточного контролю та заліку.  

Протягом семестру здобувач вищої освіти може отримати максимальну 

кількість балів – 100 як суму балів за результатами поточного контролю на 

практичних заняттях та під час консультацій науково-педагогічних працівників з 

тем, на які не передбачено аудиторних годин. Робочою програмою навчальної 

дисципліни для студентів заочної форми навчання, або в установленому порядку з 

тем, заняття з яких було пропущене здобувачем вищої освіти. Використовуються 

такі форми поточного контролю та розподіл балів, які може отримати студент за 

тему: 

 

Номер і назва теми практичних занять 

 

Засоби оцінювання  

Кількість 

балів за тему 

1. Фізична терапія та фізична 

реабілітація: відмінності та загальні 

риси. Всесвітня конфедерація фізичної 

терапії: структура та загальні 

положення 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.  

 

 

10 

2. Міжнародна класифікація 

функціонування (МКФ): поняття 

активності, участі, функцій, структур, 

контекстуальних чинників. 

Охарактеризувати структуру та 

компоненти МКФ. 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.   

Освоєння практичних 

навичок. 

 

 

10 

3. Місце Міжнародної класифікації 

функціонування (МКФ) в системі 

реабілітації. Структура та компоненти 

МКФ. Застосування МКФ в 

плануванні реабілітаційного 

втручання. 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.  

Освоєння практичних 

навичок. 

10 

4. Місце Міжнародної класифікації 

функціонування (МКФ) в системі 

реабілітації. Структура та компоненти 

МКФ. Застосування МКФ в 

плануванні реабілітаційного 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.  

Освоєння практичних 

навичок. 

8 
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втручання. 

5. Мультидисциплінарна бригата, 

приниципи подудови програми ФТ -

втручань 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.  

Освоєння практичних 

навичок. 

 

 

8 

6. Мультидисциплінарна бригата, 

приниципи подудови програми ФТ -

втручань 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.  

Освоєння практичних 

навичок. 

 

 

8 

7. SMART-цілі. Довго-та 

короткострокові цілі при плануванні 

реабілітаційних втручань при різних 

патологіях. 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.  

Освоєння практичних 

навичок. 

10 

8. Принципи профілактики в ФРМ. 

Педагогічні принципи  в роботі 

фізичного терапевта з пацієнтом. 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.  

Освоєння практичних 

навичок. 

10 

 

 

9. Принципи профілактики в ФРМ. 

Педагогічні принципи  в роботі 

фізичного терапевта з пацієнтом. 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.  

Освоєння практичних 

навичок. 

 

 

8 

10. Оцінка ефективності проведених 

реабілітаційних втручань. Значення 

окремих факторів для ефективної 

реабілітації  

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.  

Освоєння практичних 

навичок. 

 

 

10 

11. Оцінка ефективності проведених 

реабілітаційних втручань. Значення 

окремих факторів для ефективної 

реабілітації 

Експрес-контроль. 

Есе. 

Презентації.  

Освоєння практичних 

навичок. 

8 

Усього: 100 

  

Лектор під час завершення лекції з теми дисципліни знайомить здобувачів 

вищої освіти з відповідними завданнями для самостійної роботи та темами 

практичних занять.  

 Перед початком практичного (семінарського, лабораторного) заняття 

науково-педагогічний працівник ознайомлює здобувачів вищої освіти із формами 

поточного контролю, які будуть застосовуватись, і кількістю балів, які вони 

можуть отримати. Під час завершення кожного заняття кожному присутньому 

здобувачу вищої освіти оголошується кількість отриманих ним балів. 
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 Здобувач вищої освіти, який протягом семестру отримав менше 34 балів, до 

заліку/екзамену не допускається, і може в установленому порядку пройти 

повторне вивчення цієї дисципліни. 

 Заліки/екзамени проводяться у порядку, визначеному у Положенні про 

організацію освітнього процесу в університеті.   

 

Критерії оцінювання: 

1. За участь у лекційному занятті студент отримує 1 бал.  

2. Усна відповідь на питання практичного заняття оцінюється у 5 балів: 5 

балів – студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно викладає його, 

робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 4 бали – студент засвоїв 

теоретичний матеріал, вільно викладає його, наводить приклади, однак є незначні 

проблеми з усвідомленням системних зв’язків, не завжди дотримується логіки 

викладу, припускається незначних помилок чи неточностей. 3 бали – студент 

засвоїв матеріал на репродуктивному рівні (переказування), приймає активну 

участь у роботі, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається помилок. 2 

бали – студент, який невпевнено переказує матеріал, під час відповіді потребує 

допомоги, допускається помилок. 1 бал – студент, який не приймає участь в 

обговоренні питань на занятті. 0 балів – студент відсутній на занятті.  

3. Виконання самостійної роботи, що підготував студент оцінюється у 5 

балів: 5 балів отримує студент, який повністю розкрив тему самостійної роботи, 

використовував основну і додаткову літературу. Проявив самостійність і творчий 

підхід. Матеріал подано логічно і своєчасно. 4 бали отримує студент, який 

розкрив тему самостійної роботи за всіма пунктами плану, використав більшість 

рекомендованої літератури. Матеріал подано логічно, можливо не своєчасно. 3 

бали одержує студент, який тему самостійної роботи розкрив не повністю 

(висвітлено не всі пункти плану, матеріал подано стисло). Використано 

недостатню кількість літературних джерел. Матеріал побудовано не логічно. 2 

бали одержує студент, який розкрив незначну частину матеріалу (декілька пунктів 

плану), використав недостатню кількість літературних джерел. Відсутня логіка 

подачі матеріалу, а також порушена цілісність системи знань. Матеріал подано не 

своєчасно. 1 бал – студент роботу написав формально, стисло, не своєчасно. 0 

балів – студент повідомлення не підготував.  

4. Реферати чи ессе студентів оцінюються у 5 балів. 5 балів – робота має 

самостійний і творчий характер. Тема повністю розкрита. Матеріал викладений 

логічно, послідовно, обґрунтовано. Реферат чи ессе оформлені згідно вимог. 

Обсяг відповідає нормі. Під час захисту студент орієнтується у матеріалі, 

висловлює власне ставлення до визначеної проблеми. 4 бали – тема розкрита, 

матеріал подано відповідно пунктам плану, використано запропоновані джерела 

інформації. Інколи спостерігається порушення логіки. Реферат чи ессе оформлені 

згідно вимог. Обсяг відповідає встановленій нормі. Під час захисту студент вільно 

володіє і орієнтується у матеріалі, висловлює власне ставлення до питання. 3 бали 

– лише простежується спроба підійти до написання реферату чи ессе самостійно і 

творчо. Однак план реферату чи ессе не досконалий. Загальний зміст недостатньо 

структурований. Простежується невміння групувати матеріал, знаходити зв’язки, 
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встановлювати співвідношення між частинами. Обсяг відповідає нормі. Під час 

захисту студент володіє інформацією на початковому рівні. 2 бали – реферат чи 

ессе написані нашвидку, фрагментарно. План відсутній або не відповідає змісту і 

формі. Тема розкрита частково. Під час захисту студент оперує лише загальними  

фразами. Структура доповіді не витримана, матеріал побудовано не логічно. 1 бал 

– реферат чи ессе написані фрагментарно. План відсутній або не відповідає змісту 

і формі. Тема не розкрита. Під час захисту студент не може відтворити матеріал. 

Доповідь стисла, не логічно побудована. 0 балів – реферат чи ессе не написані і не 

захищені.  

5. Комп’ютерна презентація студентів оцінюються у 5 балів: 5 балів – 

робота має самостійний і творчий характер. Тема повністю розкрита. Матеріал 

викладений логічно, послідовно, обґрунтовано. Обсяг відповідає нормі (15 – 20 

слайдів). Під час презентації студент орієнтується у матеріалі, висловлює власне 

ставлення до визначеної проблеми, володіє майстерністю усної доповіді. 4 бали – 

простежується творчий підхід при підготовці презентації. Тема повністю 

розкрита, матеріал подано послідовно. Інколи спостерігається порушення логіки. 

Презентація оформлена згідно вимог. Обсяг відповідає встановленій нормі. Під 

час презентації студент вільно володіє і орієнтується у матеріалі, висловлює 

власне ставлення до питання. 3 бали – загальний зміст недостатньо 

структурований. Простежується невміння групувати матеріал, знаходити зв’язки, 

встановлювати співвідношення між частинами. Обсяг відповідає нормі. Студент 

не повністю розкрив тему, вивчено недостатню кількість джерел інформації. Під 

час презентації студент володіє інформацією на початковому рівні. 2 бали – 

презентація підготовлена нашвидку, фрагментарно. Відзначений не самостійний 

підхід до виконання. Тема розкрита частково. Під час презентації студент 

неспроможний відтворити інформацію у певній послідовності. Оперує лише 

загальними фразами. Структура доповіді не витримана, матеріал побудовано не 

логічно. 1 бал – презентація підготовлена фрагментарно. Тема не розкрита. Під 

час презентації студент не може відтворити матеріал. Доповідь стисла, не логічно 

побудована. 0 балів – презентація не підготовлена.  
 

Залікові вимоги: 

1. Розвиток напряму фізична терапія та ерготерапія.  

2. Фізична терапія та фізична реабілітація: відмінності та загальні риси.  

3. Всесвітня конфедерація фізичної терапії: структура та загальні положення. 

4. Роль МКФ в навчанні фахівців.  

5. Міжнародна класифікація функціонування (МКФ): поняття активності, 

участі, функцій, структур, контекстуальних чинників.  

6. Охарактеризувати структуру та компоненти МКФ. 

7. Практичне використання МКФ в діяльності фізичного терапевта.  

8. Цілі МКФ.  

9. Взаємодія концепцій МКФ.  

10. Застосування МКФ в плануванні реабілітаційного втручання.  

11. Розкрити зміст поняття міждисциплінарний підхід (команда) в реабілітації 

12. Мультидисциплінарний принцип роботи.  
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13. Поняття реабілітаційного потенціалу.  

14. Поняття мультидисциплінарної бригади.   

15. Програмування реабілітаційних втручань при різних патологіях: загальні 

положення  щодо побудови програми. SMART-цілі.  

16. Довгострокові та короткострокові цілі при плануванні реабілітаційних 

втручань при різних патологіях.  

17. Постановка реабілітаційних цілей спеціалістів команди (пацієнт - лікар - 

фізичний терапевт – ерготерапевт – логопед – соціальний працівник).  

18. Зміст цілей у SMART форматі (коротко та довготермінові цілі). 

19. Принципы програмування занять в реабілітації пацієнтів з різними 

патологіями.  

20. Принципи профілактики в ФРМ.  

21. Педагогічні принципи  в роботі фізичного терапевта з пацієнтом. 

22. Послідовність дій фізичного терапевта при програмуванні 

фізіотерапевтичних втручань.  

23. Оцінка ефективності проведених реабілітаційних втручань.  

24. Значення окремих факторів для ефективної реабілітації. 
 

Рекомендована література 

 

Основна література: 

1. Антонова Л.В., Клочкова Е.В. Физическая терапия и эрготерапия. В кн.: 

«Адаптивная физическая культура в работе с детьми, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарта (при заболевании детским церебральным параличом). 

Методическое пособие». Под редакцией А.А.Потапчук. СПб, СПбГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта, 2003.  

2. Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ) Полная финальная версия. 

http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm 

3. Физическая терапия и эрготерапия как новые для России специальности 

(Современные подходы в реабилитации)/Сост. Е.В.Клочкова. – СПб.: Санкт-

Петербургский институт раннего вмешательства, 2003. 

4. Cott C., Finch E., Gasner D., Yoshida K., Thomas S., Verrier M. The Movement 

Continuum Theory of Physical Therapy // Physiotherapy Canada. 1995. Vol. 47 No. 2. pp. 

87–95. 

5. Doody, C., McAteer, M. (2002): Clinical Reasoning of Expert and Novice 

Physiotherapists in an Outpatient Orthopedic Setting, Physiotherapy, 88, 5, 258-268. 

6. Guralnick, M. J. Interdisciplinary Clinical Assessment of Young Children with 

Developmental Disabilities. Baltimore: Paul H. Brookers Publishing Co.,Inc., 2000. 

7. Heiman,T (2002). Parents of children with disabilities: Resilience, coping and future 

expectations. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 14 (2), 159-171/ 

8. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. (ed. by Pryor J.A., Webber 

B.A.), Edinburgh: Churchill Livingstone, 1998. 

http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm
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9. Price, S. Occupational therapy in childhood.Philadelphia, Whurr Publishers Ltd. 

2002 Semmler, J.C. Early Occupational Therapy Intervention. Neonates to Three Years. 

Gaithersburg: Aspen Publishers, Inc.,1990. 

10. Strong, S., Rigby, P., Stewart, D., Law, M., Letts, L., Cooper, BB. (1998). 

Application of the person-environment occupation model: a practical tool. Canadian 

Journal of Occupational Therapy 66 (3), 122-132/ 

11. Wilson Howle, J. M. .Cerebral Palsy.Ch.2 Decision Making in Pediatric 

Neurological Physical Therapy, edited by Campbell, S.K., 1999. 

12. Youngblood, N., Hines, J.(1992). The influence of the family’s perception of 

disability on rehabilitation process. Rehabilitation Nursing, 17 (6), 323- 326 

 

Додаткова література: 

1. Верхало Ю.Н. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и 

рекреации - М.: Советский спорт, 2004. - 534 с. 

2.  Лечебная физическая культура / Под ред. С.Н. Попова - М.: Академия,     2005.        

3.  Медицинская реабилитация / Под ред. В.А. Епифанова - М.: Мед-пpeсc-информ. 

2005. - 328 с. 

4. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Підручник для  студентів 

вищих навч. мед. закладів / За ред. В.В. Канчука, Г.В.  Дзяка.  - К: Здоров'я, 

1995.- 312с.  

 

Електронні ресурси:  

1. http://www.booksmed.com/travmatologiya/811-travmatologiya-i-ortopediya-

sklyarenko-yet.html 
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