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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 

 

Назва дисципліни Медична та соціальна реабілітація 

ПІП Гутніцька Аделіна Францівна 

Контактний телефон  0504341222 

E-mail:   adelina-f@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp/ Google Meet/ Zoom 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=25  

Інтернет-ресурси dEra, iLearn, Рrometheus, https://www.medkol.cv.ua/biblioteka/ 

Консультації Чт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 20 

Навчальна практика 32 

Самостійна робота 38 

Підсумковий контроль Модульний контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 1 р. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Надати здобувачам вищої освіти фундаментальну і логічно-послідовну систему 

знань практичної спрямованості стосовно сучасних реабілітаційних методів, які сприяють 

відновленню порушених або втрачених функцій організму внаслідок травм або 

захворювань, сформувати компетентністну орієнтацію і здатність застосовувати знання, 

вміння і проявляти особистісні якості для успішної професійної діяльності та сформувати 

цілісне уявлення про можливості, форми і методи реабілітаційної медицини, розкрити 

сфери застосування соціальних технологій в медичній реабілітації пацієнтів з проблемами 

соціальної адаптації для мобілізації фізичних, психічних і соціальних ресурсів пацієнта, 

забезпечення його здорового способу життя.  

У результаті вивчення навчальної  дисципліни в здобувача освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК 10 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК 11 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК 12 Здатність приймати обґрунтовані рішення 
ЗК 13 Здатність діяти на основі етичних міркувань 

 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=25
https://www.medkol.cv.ua/biblioteka/


спеціальні:  

СК 02 Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, 

хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної 

життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах 

СК 03 Задоволення потреб пацієнта/клієнта протягом різних періодів усього життя 

(включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і виконання 

медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, створених у 

співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими 

медичними і соціальними працівниками 

СК 04 Застосовування медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, 

приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та 

духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки 

СК 05 Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення догляду на основі 

холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнта у комфорті, 

харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої щоденні потреби 

СК 11 Здатність проводити медичну та соціальну реабілітацію з метою 

відновлення здоров’я населення 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення програмних 

результатів навчання:  

ПРН 1. Проводити медсестринське суб’єктивне й об’єктивне обстеження різних 

органів, систем пацієнта та оцінювати отримані дані в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою 

дитиною чи її батьками; уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, 

алергологічний та епідеміологічний анамнез, оцінювати анамнестичні дані.  

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

пацієнта в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: 

виявляти дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати 

медсестринський діагноз. 

ПРН 3. Планувати медсестринські втручання в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, непередбачуваних обставин та вміти складати план медсестринських втручань для 

вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати взаємозалежні 

медсестринські функції. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами 

його родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити 

навчання для молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-

психологічний комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, 

будувати індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання 

здобувачів освіти. 

ПРН 7. Брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим та перехворілим 

населенням, його реабілітації, ДО в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, громаді та 

користуючись чинними наказами МОЗУ вміти: вести ДО населення; робити розрахунок 

та аналіз статистичних показників ефективності диспансеризації; проводити 

роз’яснювальну роботу серед пацієнтів різних диспансерних груп; вести облік груп 

здоров’я; розраховувати та оцінювати окремі показники комплексної дії мікроклімату на 

організм людини; визначати етапи медико-соціальної реабілітації пацієнта, завдання до 



кожного етапу; складати комплекс реабілітаційних заходів залежно від профілю, 

перебігу, періоду захворювання; проводити перепис дитячого населення. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом 

впливу на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та 

сімей. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  

 

3.1.Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

 Модуль І. Медична та соціальна реабілітація 

 Змістовий модуль 1. Медична та соціальна реабілітація  

1 Основи реабілітації: види, етапи, періоди, 

засоби, організація роботи реабілітаційної 

команди. Міжнародна класифікація 

функціонування (МКФ). 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?c

ategoryid=25 

2 

2 Фізіотерапевтичні методи лікування. 

Застосування фізичних чинників в 

реабілітаційних програмах. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?c

ategoryid=25 

2 

3 Лікувальний масаж. Особливості 

проведення при різних захворюваннях. 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?c

ategoryid=25 

2 

4 Кінезіотерапія, як основний засіб 

реабілітації. Методики ЛФК при різних 

захворюваннях. 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?c

ategoryid=25 

2 

5 Санаторно-курортне лікування як складова 

медико-соціальної реабілітації. Санаторії та 

курорти України. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?c

ategoryid=25 

2 

6 Основи психологічної, соціальної та 

професійної реабілітації. 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?c

ategoryid=25 

2 

7 Медико – соціальна реабілітація пацієнтів 

при захворюваннях та травмах опорно-

рухового апарату, після оперативних 

втручань. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?c

ategoryid=25 

2 

8 Особливості проведення нейрореабілітації. 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?c

ategoryid=25 

2 

9 Медико – соціальна реабілітація пацієнтів із 

патологією серцево – судинної системи, 

органів дихання, шлунково – кишкового 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?c

ategoryid=25 

2 



тракту та ендокринної системи. 

10 Особливості реабілітаційних програм в 

гінекологічній та педіатричній практиці. 

 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php?c

ategoryid=25 

2 

 Усього Модуль 1 20 

 Всього 20 

 Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу № 1 

 

3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 

№ 

з/п 
Назва теми 

Рекомендовані 

джерела 

Кількість 

годин  

Модуль І. Медична та соціальна реабілітація 

Змістовий модуль 1. Медична та соціальна реабілітація 

1. Фізична та реабілітаційна медицина. 

Організація процесу медико-соціальної 

реабілітації. Міжнародна класифікація 

функціонування (МКФ). 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/inde

x.php?categoryid=25 

4 

2 Значення фізіотерапевтичних чинників 

лікування в реабілітаційних програмах. 

Особливості застосування апаратної 

фізіотерапії при різних захворюваннях.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/inde

x.php?categoryid=25 

4 

3 Лікувальний масаж, особливості проведення 

при різних захворюваннях. 

Кінезіотерапія, як засіб  реабілітації. Принципи 

побудови занять ЛФК на різних етапах 

реабілітації.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/inde

x.php?categoryid=25 

4 

4 Основи психологічної та соціальної 

реабілітації. Принципи експертизи тимчасової 

втрати працездатності при різних 

захворюваннях і травмах.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/inde

x.php?categoryid=25 

4 

5 Медико – соціальна реабілітація пацієнтів при 

захворюваннях опорно – рухового апарату та 

після оперативних втручань. Особливості 

проведення нейрореабілітації при 

захворюваннях ЦНС та ПНС. 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/inde

x.php?categoryid=25 

4 

6 Медико – соціальна реабілітація пацієнтів із 

патологією серцево – судинної системи, 

органів дихання, шлунково – кишкового 

тракту та ендокринної системи, реабілітаційні 

програми.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/inde

x.php?categoryid=25 

4 

7 Медико – соціальна реабілітація при 

гінекологічній патології та в педіатричній 

практиці.  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/inde

x.php?categoryid=25 

4 

8 Підсумковий модульний контроль http://medkol-

moodle.net.ua/course/inde

x.php?categoryid=25 

4 

 Усього змістовий модуль  28 

                                   Усього за курс навчання:  32 

 Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах на клінічних базах 



3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи здобувачів 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіс

ть 

годин 
Місце контролю 

1. Реабілітаційні установи та їх структура, організація 

організаційного процесу. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б1 
2 Нормативно-правова база реабілітаційної допомоги в 

Україні. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б1 
3 Реабілітаційне обстеження пацієнта. Оцінка ступеню 

обмеження життєдіяльності. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б 1 
4 Наслідки хвороби за даними ВООЗ. 3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б1 
5 Застосування механотерапії для реабілітації пацієнтів 

різного профілю. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б3 
6 Медико-соціальна експертиза. 3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б4 
7 Медико-соціальна реабілітація пацієнтів із болем в 

спині. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б5 
8 Медико-соціальна реабілітація пацієнтів після 

тривалої іммобілізації. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б5 
9 Медико-соціальна реабілітація пацієнтів з наслідками 

після гострого порушення мозкового кровообігу. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б5 
10 Медико-соціальна реабілітація учасників бойових дій 

після ушкоджень та травм. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б5 
11 Медико-соціальна реабілітація пацієнтів після 

перенесеного інфаркту. 

3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б6 
12 Медико-соціальна реабілітація у дітей з ДЦП. 3 Заняття НПКВ,  

КРОК Б7 
13 Медико-соціальна реабілітація у дітей з аутизмом. 2 Заняття НПКВ,  

КРОК Б7 

Всього 38  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 

1. Сучасні методи реабілітаційного обстеження пацієнта. 

2.Антропометричні дослідження і функціональні проби, які застосовуються під час 

вивчення стану нервової, серцево-судинної, дихальної, травної систем, опорно-рухового 

апарату. 

3. Застосування масажу на різних етапах реабілітаційних програм. 

4. Застосування водо-, теплолікувальних процедур в реабілітації пацієнтів. 

5. Застосування світла та аерозолів з профілактичною метою в реабілітації пацієнтів. 

6. Особливості застосування хромо-, та лазеротерапії в дерматології та педіатрії. 

7. Застосування ультразвукової терапії при різних захворюваннях. 

8. Методики проведення магнітотерапії при серцево-судинній патології. 

9. Особливості дозування УВЧ-терапії та індуктотермії. 

10. Роль медсестри бакалавра в здійсненні комплексу реабілітаційних заходів при 

ішемічній хворобі серця, інфаркті міокарду, гіпертонічній хворобі. 

11.Роль медсестри бакалавра в здійсненні комплексу реабілітаційних заходів при 

пневмонії, бронхіальній астмі. 

12. Роль медсестри бакалавра в здійсненні комплексу реабілітаційних заходів при 

хронічному гастриті, виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки. 



13.Роль медсестри бакалавра у забезпеченні реабілітаційної допомоги пацієнтам при 

порушеннях постави. 

14. Роль медсестри бакалавра під час проведення занять ЛФК. 

15. Особливості вікових змін органів і систем організму, проявів та перебігу 

захворювань у похилому та старечому віці. Мета та застосування реабілітаційних 

програм в геріатрії. 

16. Особливості фізіотерапевтичних заходів реабілітації в педіатричній практиці. 

17. Долікарська допомога в разі виникнення ускладнень під час реабілітаційних заходів. 

18. Дарсонвалізація та франклінізація, особливості застосування в реабілітаційному 

процесі. 

19. Правила професійної безпеки охорони праці в галузі під час проведення 

реабілітаційних заходів. 

20. Правила техніки безпеки та охорони праці під час експлуатації апаратів для 

проведення електротерапії. 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Медична та соціальна реабілітація» є обов’язковою для 

здобувачів спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: навчальній практиці, підсумковому модульному 

контролі є обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання знань (окрім 

випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- перескладання підсумкового модулю з метою підвищення оцінки не допускається, 

окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою, чи 

невиконання програми дисципліни або неявки на підсумковий контроль з поважної 

причини; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 70-119 

балів), студент отримує незадовільну оцінку з можливістю повторного перескладання 

дисципліни; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% 

від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 1-

69 балів), студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних  оцінок, а також згідно 

з графіком відпрацювання та консультацій. 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


6. Політика оцінювання 

Оцінювання обов’язкової дисципліни «Медична та соціальна реабілітація»  є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача 

освіти (з урахуванням тем самостійної роботи та ІНДЗ) та результатів підсумкового 

модульного контролю. 

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння модуля 

200 балів, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами 

модульного контролю (80 балів (40%). 

Поточний контроль здійснюється на кожній навчальній практиці відповідно до 

поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання освітньої діяльності здобувачів 

перевага надається стандартизованим методам контролю: тестування, структуровані 

контрольні роботи, структурований за процедурою контроль практичних навичок в 

умовах, що наближені до реальних. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність здобувачу 

виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які потім конвертуються у 

бали в залежності від кількості тем у модулі.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час поточної 

навчальної діяльності 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі. Мінімальна кількість 

балів, яку може набрати здобувач складає 70 балів. 

Оцінювання самостійної роботи здобувача 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в тематичному плані 

дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми 

на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на 

самостійну роботу і не входять до тем аудиторної навчальної практики, контролюється під 

час підсумкового модуль-контролю.  

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи здобувача  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу здобувача освіти складає не 

більше 12 балів.  

Оцінювання підсумкового модульного контролю 
Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті. До підсумкового модуль-контролю допускаються 

здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою та набрали 

кількість балів не менше за мінімальну. Максимальна кількість балів модульного 

контролю дорівнює 80 балів. Модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

здобувач набрав не менше 50 балів.  
 

СХЕМА нарахування та розподіл балів, які отримують здобувачі 

 

Модуль 1. «Медична та соціальна реабілітація» 

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура 

дисципліни 

№ 

заняття 
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 
1 16 13  10 0 

2 16 13 10 0 

3 16 13 10 0 

4 16 13 10 0 

5 16 13 10 0 

6 16 13 10 0 

7 16 13 10 0 

Всього змістовий модуль1 112 91  70 0 



Всього поточна 

успішність 

112 91 70 0 

ІНДЗ (не більше 12 балів) 8 7  0 

Всього поточна 

успішність 

120 98  0 

Модуль-

контроль 

8 80 65 50 0 

МОДУЛЬ 1 200 163  0 

Межі балів за шкалою 

ЕCTS 

200-180 179-150 149-120  119 і менше 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація»  визначається 

як сума балів поточної успішності та підсумкового модульного контролю. 

Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS на 4-бальною (традиційною) шкалою 

 

7. Перелік інформаційних джерел  
Навчальна література: 

1. Порада А.М., Порада О.В. Медико-соціальнареабілітація і медичний контроль: 

підручник. — К.: ВСВ “Медицина”, 2011. — 296 с. 

2. Сапункова С.С., Піц Л.О., Гутніцька А.Ф. та ін. Медична та соціальна 

реабілітація: навчально-методичний посібник. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 280 с. 

3. Яковенко Н.П., Самойленко В.Б. Фізіотерапія: підручник. — К.: ВСВ 

«Медицина», 2011. — 256 с. 

4. Вакуленко Л.О. Основифізичноїреабілітації : навчальнийпосібник / Л.О. 

Вакуленко, В.В.. Клапчук, Д.В. Вакуленко та ін. – Тернопіль, ТНПУ, 2010. – 234 с.  

5. Вакуленко Д.В. Інформаційнітехнології у фізичній та реабілітаційніймедицині: 

навчальнийпосібник / Д.В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко. – Тернопіль : ТНПУ, 2019, 73 с.  

6. Вакуленко Л.О. Основиреабілітації, фізичноїтерапії, ерготерапії в таблицях, 

схемах, рисунках: навчальнийпосібник / Л.О. Вакуленко, О.Р. Барладин, Д.В. Вакуленко. - 

Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 113 с. http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-

lib/DocDescription?doc_id=252927 

7. Вакуленко Л.О. Спортивна медицина: електронний підручник / Л.О. Вакуленко, 

О.Р. Барладин, Д.В. Вакуленко. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 192 с.  

http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=252925 

8. Вакуленко Л.О. Фізична терапія. Ерготерапія: методичні розробки, зошит- 

практикум / Л.О. Вакуленко, О.Р. Барладин, Д.В.Вакуленко. - ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. 

– 88 с. http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=252928 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=252927
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=252927
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=252925
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=252928


9. Масаж загальний та самомасаж : підручник / [ Л.О. Вакуленко, Д. В. Вакуленко, 

О. В. Кутакова, Г. В. Прилуцька]. . – Теропіль, ТДМУ, 2018. – 380 с.  

10. Мухін В.М. Фізичнареабілітація / В. М. Мухін. – К.: Олімпійськалітература, 

2000. – 423 с. 

11. Основиреабілітації, фізичноїтерапії, ерготерапії: підручник / [Л.О. Вакуленко, 

В.В. Клапчук Г. В. Прилуцька, Д. В. Вакуленко та ін. ]. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 

2018. –370 с.  

Накази і постанови уряду України 
12. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій ДК 003:2010» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/buh/kp.htm. 

13. Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” (прийнятий 6 жовтня 2005 

року N 2961-IV)www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2961-15  

14. Адаптована конвенція ООН щодо осіб з особливими потребами. Нью-Йорк, 13 

грудня 2006р. www.osmhi.org/index.php?page=200&news=401&pages 

15. Накази Міністерства освіти і науки України  

від 6 листопада 2015 року № 1151,  

від 01 лютого2017 року № 53: 

Електронні ресурси: 
https://studopedia.com.ua/1_57992_galvanizatsiya-elektroforez.html 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/sport_medic/lectures_stud/uk/med/lik/ptn/ 

https://studopedia.org/10-84924.html 

https://lektsii.org/ 

https://studfile.net/preview/5170711/page:4/ 

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=25 
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