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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

12 

Галузь знань 

01 «Охорона здоров’я»;  
 Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

227 – «Фізична терапія, 

ерготерапія»; 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – реферат 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  360 

7-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 7 сем. 

6,0  

самостійної роботи 

студента – 12 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

60 год. – год. 

Практичні, семінарські 

60 год. – год. 

Лабораторні 

–  год. – год. 

Самостійна робота 

240 год. – год. 

Вид контролю: іспит; КР 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична терапія та 

ерготерапія при порушенні діяльності нервової системи» є  навчити студентів 

диференційованого призначення засобів фізичної реабілітації при 

захворюваннях і травмах нервової системи на стаціонарному, санаторному і 

поліклінічному етапах реабілітаційного лікування на основі знання механізмів 

відновлення і компенсації порушених функцій. 

Завданням дисципліни Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності нервової системи» є 

сформувати у студентів систему знань про: оцінювання симптомів та порушень 

з метою визначення їх впливу на заняттєву активність пацієнта/клієнта; 

опитування з метою обґрунтування використання у програмі ерготерапії 

елементів заняттєвої активності, яка відповідає заняттєвим потребам та 

інтересам пацієнта/клієнта; оцінювання елементів заняттєвої активності 

пацієнта/клієнта  під час виконання програми ерготерапії з позиції. Вміння 

використовувати набуті знання у професійній діяльності.   

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні після 

успішного засвоєння навчальної дисципліни формувати наступні програмні 

компетентності та результати навчання: 

Інтегральна компетентність 
          ІК. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням 

положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-

педагогічних наук. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

         ФК 05. 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 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 

обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної 

терапії та ерготерапії.  

         ФК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії 

та/або ерготерапії.  

        ФК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії 

та/або ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

        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.   

Програмні результати навчання 



5 

 

  

       ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії.  

       ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації 

рухових порушень та активності.  

      ПР 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації 

функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в 

діяльності.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

          Змістовний модуль 1. Загальні основи фізичної терапії та ерготерапії у 

неврології. 

       Тема 1. Будова та функції центральної і периферичної нервової системи. 

Будова головного і спинного мозку людини. Оболонки головного і спинного 

мозку. 

        Тема 2. Порушення функцій нервової системи. 

Тема 3. Нейропластичність. 

        Тема 4. Поняття про нейрореабілітацію. Мета, завдання. Принципи 

реабілітації.  

Тема 5. Мета. Постановка цілей. SMART формат у фізичної терапії. 

Тема 6. Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні 

діяльності нервової системи. 

Тема 7. Мобільність у ліжку; принципи роботи в реанімаційних 

відділеннях з пацієнтами/клієнтами різного віку та можливостей із травмами та 

захворюваннями нервової системи. 

Тема 8. Особливості фізичної терапії осіб із порушеннями сприйняття, 

мовлення та когнітивними порушеннями. 

Тема 9. Методи відновлення рухової активності (мобільності): 

вертикалізація, постуральний контроль, рівновага, баланс та ходьба, 

можливості переміщення. 

Тема 10. Особливості фізичної терапії та ерготерапії хворих з руховими 

порушеннями; відновлення функціонального стану м’язів, збільшення їх сили, 

зниження тонусу. Особливості роботи з пацієнтами із спастичністю. 

Тема 11. Ерготерапія як частина мультидисциплінарної допомоги в 

клініці нервових хвороб.   

          Змістовний модуль 2. Фізична реабілітація при окремих  захворюваннях 

нервової системи.  

       Тема 12. Фізична реабілітація при захворюваннях центральної нервової 

системи. Інсульт. Причини, клінічний перебіг. Реабілітаційні заходи у 

лікарняний і післялікарняний періоди. 

       Тема 13. Методи втручання при нейротравмі (ЧМТ). Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії у осіб із ЧМТ. 
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       Тема 14. Методи втручання при нейротравмі (СМТ). Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії у відновлені рухової функції в осіб із ураженням 

спинного мозку на грудному та поперековому рівнях. 

       Тема 15. Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені рухової 

функції в осіб із ураженням спинного мозку на шийному рівні. 

      Тема 16. Методи втручання при демієлінізуючих захворюваннях 

(розсіяний склероз). Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені 

рухової функції в осіб із розсіяним склерозом. 

      Тема 17. Методи втручання при нейродегенеративних захворюваннях 

(хвороба Паркінсона). Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені 

рухової функції в осіб із ХП в залежності від моделі (А, B, C, D, E, F). 

      Тема 18. Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені рухової 

функції в осіб із невропатіями периферичних нервів верхньої кінцівки. 

      Тема 19. Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені рухової 

функції в осіб із невропатіями периферичних нервів нижньої кінцівки. 

      Тема 20. Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені рухової 

функції в осіб із невропатією лицьового нерву та полінейропатії Гієна–Барре. 

      Тема 21. Радикулопатії попереково-крижового сплетіння. Симптоми. 

Засоби реабілітації. Комплекс спеціальних вправ. 

       Тема 22. Невропатія ліктьового нерва, клінічний перебіг. Шляхи 

реабілітації. Невропатія серединного нерва, клінічна картина. Засоби 

реабілітації. Невропатія сідничного нерва. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п л

а

б 

ін

д 

с.р л п ла

б 

інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Загальні основи фізичної терапії та ерготерапії у 

неврології. 

Тема 1.  14 2 2 - - 10 - - - - - - 
Тема 2.  18 4 4 - - 10 - - - - - - 
 Тема 3.  14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 4. 14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 5.  14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 6.  32 6 6 - - 20 - - - - - - 

Тема 7.  14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 8.  14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 9.  14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 10.  18 4 4 - - 10 - - - - - - 



7 

 

  

Тема 11.  14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 1 

180 30 30 - - 120 - - - - - - 

Змістовний модуль 2. Фізична реабілітація при окремих  захворюваннях 

нервової системи.  

Тема 12. 14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 13. 18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 14. 14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 15. 14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 16. 14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 17. 32 6 6 - - 20 - - - - - - 

Тема 18. 14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 19. 14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 20. 14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Тема 21. 18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 22. 14 2 2 - - 10 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 

180 30 30 - - 120 - - - - - - 

Усього годин 360 60 60 - - 240 - - - - - - 

 

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Будова та функції центральної і периферичної нервової 

системи. Будова головного і спинного мозку людини. 

Оболонки головного і спинного мозку. 

2 

2 Порушення функцій нервової системи. 4 

3 Нейропластичність. 2 

4 Поняття про нейрореабілітацію. Мета, завдання. 

Принципи реабілітації.  

2 

5 Мета. Постановка цілей. SMART формат у 

фізичної терапії. 

2 

6 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні 

діяльності нервової системи. 

6 

7 Мобільність у ліжку; принципи роботи в реанімаційних 

відділеннях з пацієнтами/клієнтами різного віку та 

можливостей із травмами та захворюваннями нервової 

системи. 

2 

8 Особливості фізичної терапії осіб із порушеннями 

сприйняття, мовлення та когнітивними порушеннями. 

2 

9 Методи відновлення рухової активності 2 
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(мобільності): вертикалізація, постуральний контроль, 

рівновага, баланс та ходьба, можливості переміщення. 

10 Особливості фізичної терапії та ерготерапії хворих 

з руховими порушеннями; відновлення функціонального 

стану м’язів, збільшення їх сили, зниження тонусу. 

Особливості роботи з пацієнтами із спастичністю. 

4 

11 Ерготерапія як частина мультидисциплінарної 

допомоги в клініці нервових хвороб.   

2 

12  Фізична реабілітація при захворюваннях 

центральної нервової системи. Інсульт. Причини, 

клінічний перебіг. Реабілітаційні заходи у лікарняний і 

післялікарняний періоди. 

2 

13 Методи втручання при нейротравмі (ЧМТ). Заходи 

фізичної терапії та ерготерапії у осіб із ЧМТ. 

4 

14 Методи втручання при нейротравмі (СМТ). Заходи 

фізичної терапії та ерготерапії у відновлені рухової 

функції в осіб із ураженням спинного мозку на грудному 

та поперековому рівнях. 

2 

15 Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені 

рухової функції в осіб із ураженням спинного мозку на 

шийному рівні. 

2 

16 Методи втручання при демієлінізуючих 

захворюваннях (розсіяний склероз). Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії у відновлені рухової функції в осіб 

із розсіяним склерозом. 

2 

17 Методи втручання при нейродегенеративних 

захворюваннях (хвороба Паркінсона). Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії у відновлені рухової функції в осіб 

із ХП в залежності від моделі (А, B, C, D, E, F). 

6 

18 Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені 

рухової функції в осіб із невропатіями периферичних 

нервів верхньої кінцівки. 

2 

19 Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені 

рухової функції в осіб із невропатіями периферичних 

нервів нижньої кінцівки. 

2 

20 Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені 

рухової функції в осіб із невропатією лицьового нерву та 

полінейропатії Гієна–Барре. 

2 

21 Радикулопатії попереково-крижового сплетіння. 

Симптоми. Засоби реабілітації. Комплекс спеціальних 

вправ. 

4 

22 Невропатія ліктьового нерва, клінічний перебіг. 

Шляхи реабілітації. Невропатія серединного нерва, 

клінічна картина. Засоби реабілітації. Невропатія 

2 
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сідничного нерва. 

 Разом: 60 

 

                                                                                                              

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

 Разом:  

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Будова та функції центральної і периферичної нервової 

системи. Будова головного і спинного мозку людини. 

Оболонки головного і спинного мозку. 

10 

2 Порушення функцій нервової системи. 10 

3 Нейропластичність. 10 

4 Поняття про нейрореабілітацію. Мета, завдання. 

Принципи реабілітації.  

10 

5 Мета. Постановка цілей. SMART формат у фізичної 

терапії. 

10 

6 Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні 

діяльності нервової системи. 

20 

7 Мобільність у ліжку; принципи роботи в реанімаційних 

відділеннях з пацієнтами/клієнтами різного віку та 

можливостей із травмами та захворюваннями нервової 

системи. 

10 

8 Особливості фізичної терапії осіб із порушеннями 

сприйняття, мовлення та когнітивними порушеннями. 

10 

9 Методи відновлення рухової активності (мобільності): 

вертикалізація, постуральний контроль, рівновага, 

баланс та ходьба, можливості переміщення. 

10 

10 Особливості фізичної терапії та ерготерапії хворих з 

руховими порушеннями; відновлення функціонального 

стану м’язів, збільшення їх сили, зниження тонусу. 

Особливості роботи з пацієнтами із спастичністю. 

10 

11 Ерготерапія як частина мультидисциплінарної допомоги 

в клініці нервових хвороб.   

10 

12  Фізична реабілітація при захворюваннях центральної 

нервової системи. Інсульт. Причини, клінічний перебіг. 

10 
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Реабілітаційні заходи у лікарняний і післялікарняний 

періоди. 

13 Методи втручання при нейротравмі (ЧМТ). Заходи 

фізичної терапії та ерготерапії у осіб із ЧМТ. 

10 

14 Методи втручання при нейротравмі (СМТ). Заходи 

фізичної терапії та ерготерапії у відновлені рухової 

функції в осіб із ураженням спинного мозку на грудному 

та поперековому рівнях. 

10 

15 Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені 

рухової функції в осіб із ураженням спинного мозку на 

шийному рівні. 

10 

16 Методи втручання при демієлінізуючих захворюваннях 

(розсіяний склероз). Заходи фізичної терапії та 

ерготерапії у відновлені рухової функції в осіб із 

розсіяним склерозом. 

10 

17 Методи втручання при нейродегенеративних 

захворюваннях (хвороба Паркінсона). Заходи фізичної 

терапії та ерготерапії у відновлені рухової функції в осіб 

із ХП в залежності від моделі (А, B, C, D, E, F) 

20 

18 Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені 

рухової функції в осіб із невропатіями периферичних 

нервів верхньої кінцівки. 

10 

19 Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені 

рухової функції в осіб із невропатіями периферичних 

нервів нижньої кінцівки. 

10 

20 Заходи фізичної терапії та ерготерапії у відновлені 

рухової функції в осіб із невропатією лицьового нерву та 

полінейропатії Гієна–Барре. 

10 

21 Радикулопатії попереково-крижового сплетіння. 

Симптоми. Засоби реабілітації. Комплекс спеціальних 

вправ. 

10 

22 Невропатія ліктьового нерва, клінічний перебіг. Шляхи 

реабілітації. Невропатія серединного нерва, клінічна 

картина. Засоби реабілітації. Невропатія сідничного 

нерва. 

10 

 Разом: 240 

 

8. Індивідуальне завдання – написати реферат на обрану тему. 

9. Методи навчання - методи проектного та проблемного навчання, методи 

показу, розказу, наочні. 

Діяльність студента: 

– слухання лекцій; 

– виступ з повідомленням на практичному занятті; 
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– виголошення доповіді на практичних  заняттях; 

– участь у дискусії на практичних заняттях; 

– самостійне конспектування додаткової літератури та її аналіз. 

 

10. Методи контролю – традиційні та тестові контрольні роботи для 

оперативного, поточного, підсумкового контролю, усне опитування, виконання 

залікового індивідуального завдання.  

 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 

для заліку 

для екзамену 

Поточне тестування, самостійна та індивідуальна 

робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовний модуль №1;             Змістовний модуль №2           

         20 

 

100 Т 1-11 Т 12-22 

40 40 

Т1, Т2 ... Т 22 – теми змістових модулів. 

         

Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни «Фізична терапія 

та ерготерапія при порушенні діяльності нервової системи». 

Методика базується на тому, що за умови повного та успішного 

виконання навчального плану за конкретною дисципліною  протягом семестру, 

студент може отримати максимально можливу кількість балів.Nбmax=100. 

За пропозицією нині діючого університетського положення про 

оцінювання успішності студентів за 100-бальною системою передбачений 

наступний розподіл максимальних балів: 

– за відвідування лекційних занять – Nлmax = 10; 

– за екзамен – Nеmax = 20; 

– решта видів занять – Nрmax = 70. 

Третя позиція в цьому переліку розподіляється на всі види занять, що 

передбачені навчальним планом, тобто у найбільш загальному випадку: 

Nрmax = Nлбmax + Nпрmax 

Отримаємо максимальну кількість, що може бути одержана студентом за 

кожне заняття, а саме: 

 

            
де nл, nлб, nпр – кількість лекцій, лабораторних та практичних занять, 

передбачених навчальним планом на поточний семестр. 

  Принципи визначення конкретної кількості балів, що отримує студент за 

кожну конкретну контрольну точку 
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Головним принципом визначення конкретної кількості балів, що отримує 

студент за кожну конкретну контрольну точку, є врахування рівня 

продемонстрованих студентом знань та навичок, оцінених за критеріями 

оцінки, затвердженими розпорядженням по КрНУ від 12.11.2012р. та 

успішності і своєчасності виконання студентом навчального плану.  

Бал за відвідування лекційних занять враховується автоматично за 

кількістю фактично відвіданих студентом занять відповідно до відміток у 

журналі академічної групи та робочому журналі викладача. 

  Nлфакт = Nл · nлфакт, 

де nлфакт – кількість лекційних занять, фактично відвіданих студентом. 

Бал за практичне заняття нараховується наступним чином: 

 
де kя – коефіцієнт якості проведення практичного заняття. 

Означений коефіцієнт враховує рівень знань та 

навичок,продемонстрованих студентом під час практичного заняття 

(наприклад, відповідь у дошки) та виконання тестового завдання  

 
де Б = 2,3,4,5 – підсумкова кількість балів, виставлена викладачем 

студенту за практичне заняття. 

Отже, відпрацювань практичних занять не передбачається. Якщо студент 

пропустив практичне заняття без поважних причин, йому виставляється за це 

заняття бал Б = 0.  

Отже, виконання навчального процесу є обов’язковою умовою для 

одержання позитивного результату в цілому за семестр. 

Запропонований вище алгоритм оцінювання фактично визначив і 

принципи формування контрольних точок, а саме: 

1.  Поточний контроль містить в собі: 

–  бали за відвідування лекційних занять; 

–  бали, одержані за практичні заняття. 

Максимальна кількість балів, яку може одержати студент за всі складові 

поточного контролю складає: 

Nпотmax= Nлmax+ Nрmax = 10+70=80 

 

Підсумковий контроль знань у формі екзамену може забезпечити 

студенту максимальну кількість балів Nеmax = 20, але врахування цієї кількості 

пропонується здійснювати у наступний спосіб: 

 
де kя – коефіцієнт якості знань, виявлених на екзамені, який 

визначається наступним чином: 
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де Б = 3,4,5 – кількість балів, одержаних на екзамені (при Б = 2,  kя = 

0); τ – коефіцієнт своєчасності виконання навчального плану, він визначається у 

наступний спосіб: τ =1 якщо екзамен складено с першої спроби за графіком 

сесії; τ = 0,9 якщо це результат першого перескладання;  τ = 0,8 якщо це 

результат другого перескладання. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Антонова О. І. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Фізична терапія та ерготерапія при порушенні 

діяльності нервової системи». Частина I. Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 

2021. 55 с. 

2. Антонова О. І. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Фізична терапія та ерготерапія при порушенні 

діяльності нервової системи». Частина II. Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 

2021. 41 с. 

3. Антонова О. І. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності нервової 

системи». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2021. 27 с.  

 

 

13. Рекомендована література 

Основна: 

1. Воронин Д. М. Проблемы преподавания дисциплины «Физическая 

реабилитация при заболеваниях нервной системы». Слобожанський науково-

спортивний вісник. 2001. Вип. 2. С. 166–169.  
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      2.  Кадыков А. С., Черникова Л. А. Реабилитация неврологических больных.  

М. : МЕДпресс-информ, 2008. 560 с. 

      3. Каптелин А. Ф. Лечебная физическая культура в системе медецинской 

реабилитации: Руководство для врачей. М: 1985. 428 с. 

      4.  Коган О. Г., Найдин В. Л. Медицинская реабилитация в неврологи и 

нейрохирургии. М.: 1988. 286 с. 

      5.  Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й 

захворюваннями нервової системи: навч. посібник. К.: Олімпійська література, 

2006.  196 с.  

       6. Медицинская реабилитация: руководство для врачей / под ред. В.А. 

Епифанова.  М.: МЕДпресс-Информ, 2005. 328 с. 

       7.  Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів. К. : 

Олімпійська література, 2010. 438 с. 

       8.  Физическая реабилитация: учебник / под общ. ред. проф. С. Н. Попова.  

Изд. 3-е.  Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  608 с. 

       9. Філак Ф. Г., Александрович Т. А., Головацький Т. А. Фізична 

реабілітація у неврології: збірник тестів для магістрів. Ужгород, 2011. 79 с. 

(Електронна версія на кафедрі фізичної реабілітації ФЗФВ УжНУ). 

 

Допоміжна:  

       10. Кочесов В. А. Основы интенсивной реабилитации. Травма 

позвоночника и спинного мозга. Э ЛБИ-СПб., 2005.128 с. 

       11. Курако Ю. Л., Вайсфельд Д. Н. Восстановительное лечение в условиях 

курорта больных перенесших інсульт. К.: Здоров’я, 1981.  136 с. 

       12. Медицинская реабилитация: руководство: в 3-х т. / под ред. В. М. 

Боголюбова. М.: Смоленск: Знак почета, 2007.  Т. 2.  632 с. 

       13. Рассел С. М. Диагностика повреждения периферических нервов; пер. с 

англ. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 251 с. : ил.  

       14. Шкали в нейрореабілітації / Укр. Асоц. боротьби з інсультом; уклад.:   

М. В. Гуляєва, Н. І. Піонтківська, М. І. Піонтківський; наук. ред.: В. А. Голик, 

Д. В. Гуляєв, М. Я. Романишин. Київ : Д. В. Гуляєв [вид.], 2014. 67 с.  

 


