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Мета дисципліни – на основі глибоких наукових знань сформувати теоретичні 

знання та практичні навички необхідні у професійній медичній діяльності. Основним 

розділом спортивної медицини є медичний (лікарський) контроль, який вивчає 

особливості фізичного розвитку, функціональних здібностей, рівня здоров’я та їх 

динаміку в процесі занять різними видами фізичних вправ: в оздоровчій фізичній 

культурі, самодіяльному масовому спорті та спорті вищих досягнень.  Фізична 

реабілітація є складовою частиною медичної та соціальнотрудової реабілітації, що 

вивчає найбільш ефективні засоби фізичної культури й інші фізичні чинники, які 

використовуються для раннього повернення хворих та інвалідів до побутових і трудових 

процесів, а також для попередження або ліквідації ускладнень патологічного процесу, 

формування вміння проводити медичне обстеження різних категорій населення для 

вирішення питань допуску до занять фізичними правами, визначення оптимальної дози 

фізичних навантажень та оцінки їх ефективності.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична хімія», «Біологічна та 

біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», 

«Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека 

життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», 

«Патофізіологія», «Фармакологія», «Пропедевтика внутрішніх хвороб», 
«Пропедевтика педіатрії». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної хімії, біологічної та 

біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, 

фізіології, мікробіології, вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; 

основи біоетики та біобезпеки, патоморфології, патофізіології, фармакології, 

пропедевтики внутрішніх хвороб, пропедевтики педіатрії та ін. дисциплін для 

рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та 

науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Фізична реабілітація, спортивна медицина» є складовою 

циклу підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою 

«Медицина». «Фізична реабілітація, спортивна медицина» є обов’язковою дисципліною, 

яка охоплює вивчення понять, термінології, найбільш ефективні засоби фізичної культури 

й інші фізичні чинники, які використовуються для раннього повернення хворих та 

інвалідів до побутових і трудових процесів, а також для попередження або ліквідації 

ускладнень патологічного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта та 

його ставлення до хвороби.  

Предмет вчить здійсненню систематичного медичного контролю за особами різного 

віку та статі на всіх етапах оздоровчого та спортивного тренування; розробці та 

обґрунтуванні оптимальних рухових режимів для різних контингентів; участі в плануванні, 

корекції та оптимізації навчально-тренувального процесу; визначенні адекватності 

фізичних навантажень; розробці та впровадженні ефективних методів відновлення і 

підвищення фізичної працездатності; своєчасній діагностиці, лікуванні, реабілітації та 

профілактиці відхилень у стані здоров’я, що виникають при нераціональних заняттях 

фізичними вправами. 
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4. Завдання (навчальні цілі): 

1) навчитися володіти методикою комплексного лікарського обстеження осіб, які 

займаються фізичними вправами.  

2) навчитися аналізувати лікарський висновок за результатами обстеження, 

вирішувати питання допуску до занять спортом та фізичною культурою, 

здійснювати розподіл на медичні групи.  

3) навчитися виявляти зовнішні ознаки різних ступенів стомлення при виконанні 

фізичних вправ  

4) навчитися аналізувати показання та протипоказання до застосування засобів ФР у 

хворих різноманітного профілю.  

5) навчитися здійснювати вибір найбільш ефективних засобів ФР з урахуванням 

клінічного перебігу захворювань (фази, стадії, ступеня функціональних розладів), 

супутньої патології, а також відповідно до індивідуальних особливостей 

організму: віку, статі, функціональних здібностей, рівня фізичної підготовленості 

та толерантності до фізичних навантажень.  

Предмет «Фізична реабілітація, спортивна медицина» формує засади для подальшого 

вивчення студентом клінічних дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для 

подальшого навчання та у професійній діяльності. 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 

222 «Медицина» дисципліна «Фізична реабілітація, спортивна медицина» забезпечує 

набуття студентами наступних компетентностей:  

 інтегральна:  

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.  

  загальні: 

- Здатність працювати в команді. 

- Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

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, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

 спеціальні (фахові, предметні): 

- Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні 

захворювань. 

- Здатність до проведення експертизи працездатності. 

- Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної 

інформації. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/ 

або методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 

1.1. Аналізувати дані комплексного 

лікарського обстеження з визначенням 

фізичного розвитку, функціональних 

здібностей та стану здоров’я 

обстежених осіб. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

1.2. Розуміти значення медичного 

(лікарського) контролю при 

оздоровчому та спортивному 

тренуванні.   

 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.3. Давати рекомендації щодо вибору 

найбільш оптимального виду занять 

фізичними вправами, рекреаційно-

оздоровчих та тренуючих рухових 

режимів в залежності від фізичного 

стану.  

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 
усних відповідей / 

доповнень 

5 

1.4. Знати причини виникнення 

передпатологічних та патологічних 

станів, а також фактори ризику 

раптової смерті при нераціональних 

заняттях фізичною культурою і 

спортом.  

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

5 

1.5. Давати рекомендації щодо медико-

біологічних й інших засобів 

профілактики перевтомлення та 

відновлення фізичної працездатності 

при оздоровчому тренуванні й у 

сучасному спорті. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт 

5 

 Вміти 

2.1. Трактувати поняття «реабілітація». 

Знати мету, завдання та основні 

напрямки (аспекти) реабілітації. 

Самостійн

а робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 

5 

2.2. Мати уявлення про «фізичну 

реабілітацію» (ФР), визначати її мету, 

завдання, основні засоби та методичні 

принципи. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

виконання практичних 
робіт 

5 

2.3. Розуміти значення ФР для більш 

швидкого відновлення здоров’я, 

порушених функцій і працездатності 

хворих, підвищення якості їх життя, 

попередження або ліквідації наслідків 

патологічного процесу.  

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 
виконання практичних 

робіт 

10 

2.4. Знати визначення та особливості методу Практичне Проміжний контроль 1, 10 
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лікувальної фізкультури (ЛФК) як 

основного засобу ФР, пояснювати 

механізми лікувальної дії фізичних 

вправ та масажу на організм, розуміти 

основні принципи підбору та дозування 

фізичних навантажень. 

заняття, 

самостійна 

робота 

2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт 

2.5. Знати оптимальні режими рухової 

активності для призначення хворим на 

стаціонарному, амбулаторно-

поліклінічному та санаторнокурортному 

етапах відновного лікування, їх 

завдання і зміст залежно від періоду ФР. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт 

10 

2.6. Знати основні завдання, особливості 

окремих методик ЛФК та спеціальні 

вправи при патології внутрішніх 

органів, захворюваннях і ушкодженнях 

нервової системи, травмах і 

захворюваннях опорно-рухового 

апарату, при оперативних втручаннях, а 

також в акушерськогінекологічній 

практиці та педіатрії. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 
виконання практичних 

робіт 

10 

2.7. Знати надання хворим різноманітного 

профілю рекомендацій щодо 

самостійних занять фізичними вправами 

за вказівкою лікаря, з поясненням 

особливостей самоконтролю під час 

занять. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 

2; оцінювання 
виконання практичних 

робіт 

5 

2.8. Знати як оцінити ефективність 

застосування засобів фізичної 

реабілітації в процесі відновного 

лікування. 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 
2; оцінювання 

виконання практичних 

робіт 

10 

 Комунікація 

3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при підготовці 

документів державну мову; іноземну 

мову у професійній діяльності; 

встановлювати міжособистісні зв’язки 

для ефективного виконання завдань та 

обов’язків 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Дотримуючись етичних та юридичних 

норм, нести відповідальність за 

прийняття обґрунтованих рішень і дій 

щодо правильності встановленого син-

дромного діагнозу захворювання 

Самостійн

а робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 
                                  Результати  

навчання  

дисципліни  (код) 

 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 4.1 

Визначати необхідний режим 

праці та відпочинку при 

лікуванні хворих на 

захворювання в умовах закладу 

охорони здоров’я, вдома у 

хворого та на етапах медичної 

евакуації, в т.ч. у польових 

умовах, на підставі 

попереднього клінічного 

діагнозу, дотримуючись 

відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними 

схемами. 

  +     + +  +   +  

Визначати необхідну дієту при 

лікуванні хворих на 

захворювання в умовах закладу 

охорони здоров’я, вдома у 

хворого та на етапах медичної 

евакуації, в т.ч. у польових 

умовах на підставі 

попереднього клінічного 

діагнозу, дотримуючись 

відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними 

схемами. 

+ +   + + +  +  +    + 

Дотримуватися здорового 

способу життя, користуватися 

прийомами саморегуляції та 

самоконтролю. 

 +  + +  +  + + + + + + + 

Дотримуватися вимог етики, 

біоетики та деонтології у своїй 

фаховій діяльності. 
 +  + +  +  + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.5, 2.2–2.8 – 12 балів / 6 балів 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.5, 2.2–2.8 – 12 балів / 6 балів 

3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.4, 2.1, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів 

4. Усні відповіді /доповнення  - РН 1.1–1.4, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних занять - РН 2.2–2.8 – 56 балів / 28 балів 

 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 

оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 
Проміжні контролі 1, 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1, 2 

відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. 

Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / 

доповнень проводиться упродовж семестру.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план   

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

ії
  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а

*
 

Змістовий модуль 1    

Спортивна медицина 

1.  

Лекція 1. Сучасні уявлення про спортивну медицину і 

фізичну реабілітацію. Медичний контроль в процесі 

занять фізичними вправами. Методика комплексного 

лікарського обстеження. Визначення та оцінка 

фізичного розвитку 

2    

2.  Практичне заняття 1. Сучасні уявлення про 

спортивну медицину і фізичну реабілітацію. 

Медичний контроль під час занять фізичними 

вправами. Дослідження та оцінка фізичного розвитку 

та функціональних здібностей організму. 

 2   

3.  Самостійна робота. Коротка історія розвитку 

вітчизняної спортивної медицини. Основні цілі 

спортивної медицини як науки. Основні завдання 

спортивної медицини. Принципи організації 

вітчизняної спортивної медицини. 

   5 

4.  Практичне заняття 2. Дослідження та оцінка 

функціонального стану організму за допомогою 

функціональних проб. 

 2   

5.  

Самостійна робота. Первинні та щорічні поглиблені 

медичні обстеження. Етапний лікарсько-педагогічний 

контроль за представниками різних спортивних 

спеціалізацій. Поточний та терміновий лікарсько-

педагогічний контроль за представниками різних 

спортивних спеціалізацій. Принципи самоконтролю. 

   5 

6.  Практичне заняття 3. Кількісна оцінка рівня 

фізичного здоров’я людини. Лікарський висновок. 

Допуск до занять фізичною культурою та спортом, 

Індивідуальні рухові режими під час оздоровчих та 

спортивних тренувань. 

 2   

7.  Самостійна робота. Клінічні методи обстеження, 

характеристика. Параклінічні методи обстеження, 

характеристика. 

   5 

8.  Лекція 2. Фізична працездатність та її зв’язок з 

показниками здоров’я.  
2    

9.  Самостійна робота. Історія допінгу. Процедурні 

правила допінг-контролю згідно Статуту ІААF 

(Міжнародної аматорської легкоатлетичної 

федерації). Речовини, вживання яких заборонено в 

спорті. Основні види ускладнень після тривалого 

застосування спортсменами анаболічних гормонів. 

   5 
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10.  Практичне заняття 4. Визначення та оцінка 

фізичної працездатності, аеробної продуктивності та 

толерантності до фізичних навантажень. 

 2   

11.  Лекція 3. Передпатологічні стани і захворювання 

при нераціональних заняттях фізичними вправами. 

Поняття про допінг. 

2    

12.  Практичне заняття 5. Передпатологічні і 

патологічні стани, захворювання та ушкодження, які 

виникають при нераціональних заняттях фізичною 

культурою та спортом.  

Проблеми допінгу в спорті. 

 2   

13.  Самостійна робота. Первинні та щорічні поглиблені 

медичні обстеження. Етапний лікарсько-педагогічний 

контроль за представниками різних спортивних 

спеціалізацій. Поточний та терміновий лікарсько-

педагогічний контроль за представниками різних 

спортивних спеціалізацій. Принципи самоконтролю. 

   3 

14.  Практичне заняття 6. Лікарсько-педагогічний  

контроль в процесі занять фізичними вправами. 

Засоби відновлення і стимуляції при оздоровчому та 

спортивному тренуванні. 

 2   

15.  
Проміжний контроль 1    2 

Змістовий модуль 2 

Фізична реабілітація 

16.  Лекція 4. Загальні основи фізичної реабілітації. ЛФК 

як основний засіб ФР. Фізична реабілітація в клініці 

внутрішніх хвороб. 

2    

17.  Практичне заняття 7. Загальні основи фізичної 

реабілітації. Лікувальна фізкультура в системі ФР. 
 2   

18.  Самостійна робота. Написання лікарсько-

контрольної карти фізкультурника та спортсмена 

(форма № 061/о чи №162/о) та картки хворого, що 

лікується в кабінеті ЛФК, відділенні відновного 

лікування або реабілітаційного центру (форма 

№42/о). 

   5 

19.  Практичне заняття 8. Фізична реабілітація в клініці 

внутрішніх хвороб. 
 4   

20.  Самостійна робота. Предмет і завдання фізичної 

реабілітації в терапії. Міжнародна статистична 

класифікація. Історія та значення. Принципи 

формування клініко-статистичних нозологічних 

форм.  

   5 

21.  Практичне заняття 9. Фізична реабілітація при 

захворюваннях та травмах нервової системи. 
 4   

22.  Самостійна робота. Фізична реабілітація при 

захворюваннях периферичної нервової системи. 

Етіологія, патогенез радикуліту, невриту, 

поліневриту. Фізична реабілітація при захворюваннях 

центральної нервової системи. Етіологія, патогенез, 

клінічні прояви мозкових інсультів. Реабілітаційні 

заходи на різних етапах лікування мозкових 

інсультів. 

   5 
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23.  Лекція 5. Фізична реабілітація при захворюваннях 

та травмах нервової системи. Фізична реабілітація 

в хірургії, травматології та ортопедії. 

2    

24.  Самостійна робота. Особливості методики фізичної 

реабілітації у передопераційний і післяопераційний 

періоди при оперативних втручаннях на органи 

грудної і черевної порожнини. 

   3 

25.  Практичне заняття 10. Фізична реабілітація в 

хірургії, травматології та ортопедії. 
 2   

26.  Лекція 6. Фізична реабілітація в акушерсько-

гінекологічній практиці. Особливості фізичного 

виховання немовлят. Фізична реабілітація хворих 

дітей раннього віку. 

2    

27.  Практичне заняття 11. Особливості застосування 

засобів фізичної реабілітації в акушерстві та 

гінекології. 

 2   

28.  Самостійна робота. Особливості сучасної 

психофізичної підготовки жінки при нормальному 

перебігу вагітності. Профілактика та корекція 

порушень постави і плоскостопості у дітей. 

Нетрадиційні засоби фізичної реабілітації дітей з 

дитячим церебральним паралічем. 

   3 

29.  Практичне заняття 12. Особливості фізичного 

виховання немовлят. Фізична реабілітація хворих 

дітей раннього віку. 

 2   

30.  Проміжний контроль з розділу 2    2 

31.  Підсумковий контроль    2 

 
Всього 12 28  50 

  * За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 12 год. 

Практичні заняття – 28 год. 

Самостійна робота – 50 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

1. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / 

В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.] ; за ред. професора В. В. Абрамова та 

доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. – 456 с. : іл. 79. 

2. Абрамова В.В. Фізична реабілітація, спортивна медицина. / В.В. Абрамова, О.Л. Смирнова. 

– Д.: Журфонд, 2014. – 456 с. 

3. Вакуленко Л. О., Клапчук В.В. Основи фізичної реабілітації: учеб.пос. - Тернопіль, 2010. - 

239 с 

4. Вовканич A.C. Вступ у фізичну реабілітацію (матеріали лекційного курсу): навч. посіб. / 

A.C. Вовканич. - Львів: НВФ “Українські технологи-”, 2008. - 200 с. 

5. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина; за ред. В.В. Клапчука та Г.В. Дзяка. - К.: 

Здоров’я, 2005. - 297 с. 

6. Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухін. - К.: Олімпійська література, 2005. - 472 с. 

7. Мухін В.Н. Фізична реабілітація. - K.: Олімпійська література, 2000 - 422 с. 

 

 

 

Додаткові: 

 

1. Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи : 

навчальний посібник / Марченко О. К. - Київ : Олімпійська література, 2006. – 196 с.  

2. Мухін В. М. Фізична реабілітація / Мухін В. М. – Видання третє, перероблене та доповнене. – 

К. : Олімпійська література, 2009. – 488 с.  

3. Пєшкова О. В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів : навчальний 

посібник / О. В. Пєшкова. – Харків : СПДФО, 2011. – 312 с.  

4. Полянська О. С. Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної культури і масажу / За 

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

5. Романчук О.П. Лікарсько-педагогічний контроль в оздоровчій фізичній культурі : навч.-

метод.пос. / О.П. Романчук. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2010. – 206 с.  

6. Соколовський В. С. Лікувальна фізична культура : [підручник] / В. С. Соколовський, Н. О. 

Романова, О. П. Юшковська. – Одесса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с. – (Бібліотека 

студента-медика).  

  

10. Додаткові ресурси: 

1. http://physical-rehabilitation.info/?cat=7 

2. meduha.net/download/file/fid/401 

3. http://meduniver.com/Medical/Book/37.html 

4. http://medgarant.net.ua/rehabilitation.pdf 

1. 5.http://kingmed.info/knigi/Lechebnaa_fizkyltyra_Reabilitatsia/book_2703/Fizicheskaya_reabilitatsiy

a_3-e_izdanie-Popov_SN-2005-doc 

5. www.twirpx.com/file/1430762/ 

6. Мухін В.М. Фізична реабілітація - Все для студента - Twirpx 

7. www.twirpx.com/file/1430762/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://physical-rehabilitation.info/?cat=7
http://meduniver.com/Medical/Book/37.html
http://medgarant.net.ua/rehabilitation.pdf
http://kingmed.info/knigi/Lechebnaa_fizkyltyra_Reabilitatsia/book_2703/Fizicheskaya_reabilitatsiya_3-e_izdanie-Popov_SN-2005-doc
http://kingmed.info/knigi/Lechebnaa_fizkyltyra_Reabilitatsia/book_2703/Fizicheskaya_reabilitatsiya_3-e_izdanie-Popov_SN-2005-doc
http://www.twirpx.com/file/1430762/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj30ceshMHXAhVQ2qQKHfR2DcIQFgg8MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1430762%2F&usg=AOvVaw3zFPZ9QSJjx_WM2DmtrQ01
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Теми доповідей 

 

1. Формування здорового способу життя людини на сучасному етапі.  

2. Актуальні проблеми оптимізації маси тіла людини в умовах сьогодення.  

3. Особливості лікарського контролю за дітьми, підлітками та жінками в процесі 

занять фізичними вправами.  

4. Загартування як ефективний засіб зміцнення та відновлення здоров'я.   

5. Раптова смерть під час занять фізичними вправами. Проблеми допінгу в спорті.   

6. Сучасні підходи до фізичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда.  

7. Особливості фізичної реабілітації при пневмонії, плевриті, бронхіальній астмі.  

8. Особливості фізичної реабілітації при інсультах.  

9. Особливості сучасної психофізичної підготовки жінки при нормальному перебігу 

вагітності.   

10. Сучасні засоби фізичної реабілітація при остеохондрозі хребта.   

11. Профілактика та корекція порушень постави і плоскостопості у дітей.    

12. Нетрадиційні засоби фізичної реабілітації дітей з дитячим церебральним 

паралічем.  
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