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Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна спрямована на 

формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та 

фахових компетентностей, зокрема отримання практичних знань з основ 

кардіології та пульмонології. Обсяг дисципліни –  6 кредитів ЄКТС. Основні 

теми: Фізична терапія та ерготерапія при: порушенні діяльності серцево-

судинної системи; інфаркті міокарда; хронічних формах ішемічної хвороби 

серця та хронічній серцевій недостатності; гіпертонічній хворобі; вроджених 

вадах серця. Фізична терапія та ерготерапія при: порушенні діяльності 

дихальної системи; захворюваннях легень (бронхіт, пневмонія, емфізема 

легень, плеврит, бронхіальна астма, пневмосклероз, бронхоектатична хвороба, 

туберкульоз легень). 

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного 

контролю та заліку. 

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

professional competencies determined by the educational and professional program, 

in particular, obtaining theoretical knowledge in the basics of cardiology and 

pulmonology. The volume of the discipline is 3 ECTS credits. The main topics are: 

cardiovascular disease (acquired and congenital heart defects, atherosclerosis and 

atherogenic diseases, ischemic heart disease, cardiomyopathies, chronic heart failure 

and arterial hypertension); respiratory system diseases (restrictive diseases, COPD, 

bronchial asthma, pulmonary tuberculosis). 

The final evaluation is based on the results of the current control and the exam. 

 

Мета навчальної дисципліни – сформувати практичні навички з 

програмування та реалізації реабілітаційних втручань у хворих при порушенні 

діяльності серцево-судинної та дихальної систем в лікувально-профілактичних 

закладах (лікарнях, госпіталях, поліклініках, диспансерах, санаторіях, 

реабілітаційних центрах). 

 

Обсяг навчальної дисципліни – 6 кредитів ЄКТС, які розподіляються у 

годинах: 

Форми 

навчання 

Види навчальних занять Самостійна 

робота 

Разом  

лекції лабораторні практичні  семінарські 

Денна 0 0 180 0 0 180 

Заочна  -  - - - - - 

 

Статус навчальної дисципліни: обов’язкова. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: успішне 

опанування такими навчальними дисциплінами:  

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: «Терапевтичні вправи»; 

«Преформовані фізичні чинники»; «Пропедевтика внутрішніх хвороб»; 

«Клінічній реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів)»; 

«Внутрішні та хірургічні хвороби»; «Клінічний реабілітаційний менеджмент в 

кардіології». 



 

Програма навчальної дисципліни.  

Тематичний план навчальної дисципліни  

Номер і назва 

теми 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма навчання  

усього у тому числі  усього   

л. прак. с. р. л. прак. с. р.  

Тема 1. 

Організаційно-

методичні 

основи фізичної 

терапії та 

ерготерапії при 

порушенні 

діяльності 

серцево-

судинної 

системи 

12 0 12 0 - - - - 

Тема 2. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

інфаркті 

міокарда 

18 0 18 0 - - - - 

Тема 3. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

хронічних 

формах 

ішемічної 

хвороби серця 

18 0 18 0 - - - - 

Тема 4. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

хронічній 

серцевій 

недостатності 

 

12 0 12 0 - - - - 

Тема 5. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

артеріальній 

гіпертензії 

12 0 12 0 - - - - 

Тема 6. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

18 0 18 0 - - - - 



вроджених вадах 

серця 

Тема 7. 

Організаційно-

методичні 

основи фізичної 

терапії та 

ерготерапії при 

порушенні 

діяльності 

дихальної 

системи 

12 0 12 0     

Тема 8. Фізична 

терапія при 

пневмонії та 

гострому 

бронхіті 

18 0 18 0     

Тема 9. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

туберкульозі 

легень 

18 0 18 0     

Тема 10. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

ХОЗЛ – 

хронічному 

бронхіті, 

емфіземі легень, 

бронхіальній 

астмі  

36 0 36 0     

Тема 11. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

плевриті  

6 0 6 0     

Всього годин: 180 0 180 0 - - - - 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами  

Тема 1. Організаційно-методичні основи фізичної терапії та ерготерапії 

при порушенні діяльності серцево-судинної системи.  

Алгоритм заходів фізичної терапії при порушенні діяльності серцево-

судинної системи. 

Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при порушенні діяльності серцево-судинної системи. 

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

порушенні діяльності серцево-судинної системи. 



Загальні принципи та методики фізичного тестування при порушенні 

діяльності серцево-судинної системи. 

Алгоритм заходів ерготерапії при порушенні діяльності серцево-судинної 

системи. 

Показання до застосування ерготерапії при порушенні діяльності серцево-

судинної системи. 

Тема 2. Фізична терапія та ерготерапія при інфаркті міокарда 

Алгоритм заходів фізичної терапії при інфаркті міокарда 

Формулювання довгострокових та короткострокових цілей при ІМ, цілей у 

SMART-форматі при інфаркті міокарда 

Мультидисциплінарний підхід при ІМ при інфаркті міокарда 

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при інфаркті 

міокарда 

Загальні принципи та методики фізичного тестування хворих на ІМ  

Алгоритм заходів ерготерапії при інфаркті міокарда. 

Проведення проб з дозованим фізичним навантаженням у хворих на ІМ 

Показання до застосування ерготерапії при ІМ. 

Особливості застосування ерготерапії при ІМ 

Тема 3. Фізична терапія та ерготерапія при хронічних формах ішемічної 

хвороби серця 

Алгоритм заходів фізичної терапії при хронічних формах ішемічної 

хвороби серця Формулювання довгострокових та короткострокових цілей при 

ІХС, цілей у SMART-форматі при хронічних формах ішемічної хвороби серця 

Мультидисциплінарний підхід при ІХС. 

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

хронічних формах ішемічної хвороби серця 

Загальні принципи та методики фізичного тестування хворих на ІХС 

Проведення проб з дозованим фізичним навантаженням у хворих на ІХС 

Алгоритм заходів ерготерапії при хронічних формах ішемічної хвороби 

серця 

Показання до застосування ерготерапії при ІХС. 

Особливості застосування ерготерапії при ІХС 

Тема 4. Фізична терапія та ерготерапія при хронічній серцевій 

недостатності 

Алгоритм заходів фізичної терапії при хронічній серцевій недостатності  

Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при хронічній серцевій недостатності 

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

хронічній серцевій недостатності 

Загальні принципи та методики фізичного тестування при хронічній 

серцевій недостатності 

Алгоритм заходів ерготерапії при хронічній серцевій недостатності 

Показання до застосування ерготерапії при хронічній серцевій 

недостатності 

Тема 5. Фізична терапія та ерготерапія при артеріальній гіпертензії 

Алгоритм заходів фізичної терапії при артеріальній гіпертензії  



 Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при артеріальній гіпертензії 

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

артеріальній гіпертензії 

Загальні принципи та методики фізичного тестування при артеріальній 

гіпертензії 

Алгоритм заходів ерготерапії при артеріальній гіпертензії 

Показання до застосування ерготерапії при артеріальній гіпертензії 

Тема 6. Фізична терапія та ерготерапія при вроджених вадах серця 

Алгоритм заходів фізичної терапії при вроджених вадах серця  

Формулювання довгострокових та короткострокових цілей при ВВС, цілей 

у SMART-форматі при вроджених вадах серця 

Мультидисциплінарний підхід при вроджених вадах серця 

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

вроджених вадах серця 

Загальні принципи та методики фізичного тестування при вроджених 

вадах серця 

Проведення проб з дозованим фізичним навантаженням при вроджених 

вадах серця 

Алгоритм заходів ерготерапії при вроджених вадах серця 

Показання до застосування ерготерапії при вроджених вадах серця 

Особливості застосування ерготерапії при вроджених вадах серця 

Тема 7. Організаційно-методичні основи фізичної терапії та ерготерапії 

при порушенні діяльності дихальної системи 

Алгоритм заходів фізичної терапії при порушенні діяльності дихальної 

системи  

Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при порушенні діяльності дихальної системи  

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

порушенні діяльності дихальної системи 

Загальні принципи та методики фізичного тестування при порушенні 

діяльності дихальної системи 

Алгоритм заходів ерготерапії при порушенні діяльності дихальної системи 

Показання до застосування ерготерапії при порушенні діяльності 

дихальної системи 

Тема 8. Фізична терапія при пневмонії та гострому бронхіті  

Алгоритм заходів фізичної терапії при пневмонії та гострому бронхіті 

Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при пневмонії та гострому бронхіті  

Мультидисциплінарний підхід при пневмонії та гострому бронхіті 

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

пневмонії та гострому бронхіті 

Проведення проб з дозованим фізичним навантаженням при пневмонії та 

гострому бронхіті 

Загальні принципи та методики фізичного тестування при пневмонії та 

гострому бронхіті 

Алгоритм заходів ерготерапії при пневмонії та гострому бронхіті 



Показання до застосування ерготерапії при пневмонії та гострому бронхіті 

Особливості застосування ерготерапії при пневмонії та гострому бронхіті 

Тема 9. Фізична терапія та ерготерапія при туберкульозі легень 

Алгоритм заходів фізичної терапії при туберкульозі легень 

Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при туберкульозі легень 

Мультидисциплінарний підхід при туберкульозі легень 

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

туберкульозі легень 

Загальні принципи та методики фізичного тестування при туберкульозі 

легень 

Проведення проб з дозованим фізичним навантаженням при туберкульозі 

легень 

Алгоритм заходів ерготерапії при туберкульозі легень 

Показання до застосування ерготерапії при туберкульозі легень 

Особливості застосування ерготерапії при туберкульозі легень 

Тема 10. Фізична терапія та ерготерапія при ХОЗЛ – хронічному бронхіті, 

емфіземі легень, бронхіальній астмі  

Алгоритм заходів фізичної терапії при ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при ХОЗЛ 

(хронічний бронхіт) 

Загальні принципи та методики фізичного тестування при ХОЗЛ 

(хронічний бронхіт) 

ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

Алгоритм заходів ерготерапії при ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

Показання до застосування ерготерапії при ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

Алгоритм заходів фізичної терапії при ХОЗЛ (емфізема легень) 

Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при ХОЗЛ (емфізема легень) 

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при ХОЗЛ 

(емфізема легень) 

Загальні принципи та методики фізичного тестування при ХОЗЛ (емфізема 

легень) 

Алгоритм заходів ерготерапії при ХОЗЛ (емфізема легень) 

Показання до застосування ерготерапії при ХОЗЛ (емфізема легень) 

Алгоритм заходів фізичної терапії при ХОЗЛ (БА) 

Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при ХОЗЛ (БА) 

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при ХОЗЛ 

(БА) 

Загальні принципи та методики фізичного тестування при ХОЗЛ (БА) 

Програмування занять з фізичної терапії при ХОЗЛ (БА) 

Показання до застосування ерготерапії при ХОЗЛ (БА) 

Тема 11. Фізична терапія та ерготерапія при плевриті 

Алгоритм заходів фізичної терапії та ерготерапія при плевриті 



Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при плевриті 

Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

плевриті 
 

Тематика практичних занять 

Номер і назва 

теми дисципліни 

Номер і назва теми практичних 

занять 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Тема 1. 

Організаційно-

методичні основи 

фізичної терапії та 

ерготерапії при 

порушенні 

діяльності 

серцево-судинної 

системи. 

1. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при порушенні діяльності 

серцево-судинної системи 

2 - 

2. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при порушенні 

діяльності серцево-судинної 

системи 

2 - 

3. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

принципів при порушенні 

діяльності серцево-судинної 

системи 

2 - 

4. Загальні принципи та 

методики фізичного тестування 

при порушенні діяльності серцево-

судинної системи 

2 

 

- 

 

5. Алгоритм заходів ерготерапії 

при порушенні діяльності серцево-

судинної системи 

2 - 

6. Показання до застосування 

ерготерапії при порушенні 

діяльності серцево-судинної 

системи 

2 - 

Тема 2. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

інфаркті міокарда 

7. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при інфаркті міокарда 

2 - 

8. Формулювання 

довгострокових та 

короткострокових цілей при ІМ, 

цілей у SMART-форматі при 

інфаркті міокарда 

2 - 

9. Мультидисциплінарний підхід 

при ІМ при інфаркті міокарда 

2 - 

10. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

2 - 



принципів при інфаркті міокарда 

11. Загальні принципи та 

методики фізичного тестування 

хворих на ІМ  

2 - 

12.  Алгоритм заходів ерготерапії 

при інфаркті міокарда 

2 

 

- 

13. Проведення проб з дозованим 

фізичним навантаженням у хворих 

на ІМ 

2 - 

14. Показання до застосування 

ерготерапії при ІМ 

2 - 

15. Особливості застосування 

ерготерапії при ІМ 

2 - 

Тема 3. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

хронічних формах 

ішемічної хвороби 

серця 

16. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при хронічних формах 

ішемічної хвороби серця 

2 - 

17. Формулювання 

довгострокових та 

короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при хронічних 

формах ішемічної хвороби серця 

2 - 

18. Мультидисциплінарний 

підхід при ІХС. 

2 - 

19. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

принципів при хронічних формах 

ішемічної хвороби серця 

2 - 

20. Загальні принципи та 

методики фізичного тестування 

хворих на ІХС 

2  

21. Проведення проб з 

дозованим фізичним 

навантаженням у хворих на ІХС 

2 

 

- 

 

22. Алгоритм заходів ерготерапії 

при хронічних формах ішемічної 

хвороби серця 

2 - 

23. Показання до застосування 

ерготерапії при ІХС. 

2 - 

24. Особливості застосування 

ерготерапії при ІХС 

2 - 

Тема 4. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

хронічній серцевій 

недостатності 

25. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при хронічній серцевій 

недостатності 

2 - 

26. Формулювання 

довгострокових та 

короткострокових цілей, цілей у 

2 - 



SMART-форматі при хронічній 

серцевій недостатності 

27. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

принципів при хронічній серцевій 

недостатності 

2 - 

28. Загальні принципи та 

методики фізичного тестування 

при хронічній серцевій 

недостатності 

2 - 

29. Алгоритм заходів ерготерапії 

при хронічній серцевій 

недостатності 

2 - 

30. Показання до застосування 

ерготерапії при хронічній серцевій 

недостатності 

2 - 

Тема 5. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

артеріальній 

гіпертензії 

31. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при артеріальній гіпертензії 

2 - 

32. Формулювання 

довгострокових та 

короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при артеріальній 

гіпертензії 

2 - 

33. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

принципів при артеріальній 

гіпертензії 

2 - 

34. Загальні принципи та 

методики фізичного тестування 

при артеріальній гіпертензії 

2 -  

35.  Алгоритм заходів ерготерапії 

при артеріальній гіпертензії 

2 -  

36. Показання до застосування 

ерготерапії при артеріальній 

гіпертензії 

2 -  

Тема 6. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

вроджених вадах 

серця 

37. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при вроджених вадах серця 

2 - 

38. Формулювання 

довгострокових та 

короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при вроджених 

вадах серця 

2 - 

39. Мультидисциплінарний 

підхід при вроджених вадах серця 

2 - 



40. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

принципів при вроджених вадах 

серця 

2 

 

 

- 

41. Загальні принципи та 

методики фізичного тестування 

при вроджених вадах серця 

2 - 

42. Проведення проб з 

дозованим фізичним 

навантаженням при вроджених 

вадах серця 

2 - 

43. Алгоритм заходів ерготерапії 

при вроджених вадах серця 

2 - 

44. Показання до застосування 

ерготерапії при вроджених вадах 

серця 

2 - 

45. Особливості застосування 

ерготерапії при вроджених вадах 

серця 

2 - 

Тема 7. 

Організаційно-

методичні основи 

фізичної терапії та 

ерготерапії при 

порушенні 

діяльності 

дихальної системи 

46. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при порушенні діяльності 

дихальної системи 

2 - 

47. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при порушенні 

діяльності дихальної системи 

2 - 

48. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

принципів при порушенні 

діяльності дихальної системи 

2 - 

49. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при 

порушенні діяльності дихальної 

системи 

2 - 

50. Алгоритм заходів ерготерапії 

при порушенні діяльності 

дихальної системи 

2 - 

51. Показання до застосування 

ерготерапії при порушенні 

діяльності дихальної системи 

2 - 

Тема 8. Фізична 

терапія при 

пневмонії та 

гострому бронхіті 

52. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при пневмонії та гострому 

бронхіті 

2 - 

53. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при пневмонії та 

2 - 



гострому бронхіті 

54. Мультидисциплінарний підхід 

при пневмонії та гострому бронхіті 

2 - 

55. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

принципів при пневмонії та 

гострому бронхіті 

2 - 

56. Проведення проб з дозованим 

фізичним навантаженням при 

пневмонії та гострому бронхіті 

2 - 

57. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при 

пневмонії та гострому бронхіті 

2 - 

58. Алгоритм заходів ерготерапії 

при пневмонії та гострому бронхіті 

2 - 

59. Показання до застосування 

ерготерапії при пневмонії та 

гострому бронхіті 

2 - 

60. Особливості застосування 

ерготерапії при пневмонії та 

гострому бронхіті 

2 - 

Тема 9. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

туберкульозі 

легень 

61. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при туберкульозі легень 

2 - 

62. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при туберкульозі 

легень 

2 - 

63. Мультидисциплінарний підхід 

при туберкульозі легень 

2 - 

64. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

принципів при туберкульозі легень 

2 - 

65. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при 

туберкульозі легень 

2 - 

66. Проведення проб з дозованим 

фізичним навантаженням при 

туберкульозі легень 

2 - 

67. Алгоритм заходів ерготерапії 

при туберкульозі легень 

2 - 

68. Показання до застосування 

ерготерапії при туберкульозі 

легень 

2 - 

69. Особливості застосування 

ерготерапії при туберкульозі 

легень 

2 - 



Тема 10. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

ХОЗЛ – 

хронічному 

бронхіті, емфіземі 

легень, 

бронхіальній астмі 

70. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при ХОЗЛ (хронічний 

бронхіт) 

2 - 

71. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при ХОЗЛ 

(хронічний бронхіт) 

2 - 

72. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

принципів при ХОЗЛ (хронічний 

бронхіт) 

2 - 

73. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при ХОЗЛ 

(хронічний бронхіт) 

2 - 

74. Алгоритм заходів ерготерапії 

при ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

2 - 

75. Показання до застосування 

ерготерапії при ХОЗЛ (хронічний 

бронхіт) 

2 - 

76. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при ХОЗЛ (емфізема 

легень) 

2 - 

77. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при ХОЗЛ 

(емфізема легень) 

2 - 

78. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

принципів при ХОЗЛ (емфізема 

легень) 

2 - 

79. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при ХОЗЛ 

(емфізема легень)  

2 - 

80. Алгоритм заходів ерготерапії 

при ХОЗЛ (емфізема легень) 

2 - 

81. Показання до застосування 

ерготерапії при ХОЗЛ (емфізема 

легень) 

2 - 

82. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при ХОЗЛ (БА) 

2 - 

83. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при ХОЗЛ (БА)  

2 - 

84. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

принципів при ХОЗЛ (БА) 

2 - 



85. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при ХОЗЛ 

(БА) 

2 - 

86. Програмування занять з 

фізичної терапії при ХОЗЛ (БА) 

2 - 

87. Показання до застосування 

ерготерапії при ХОЗЛ (БА) 

2 - 

Тема 11. Фізична 

терапія та 

ерготерапія при 

плевриті 

88. Алгоритм заходів фізичної 

терапії та ерготерапія при плевриті 

2 - 

89. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при плевриті 

2 - 

90. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних 

принципів при плевриті 

2 - 

Всього годин: 180 - 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни: застосування на практиці 

набутих студентами теоретичних знань про епідеміологію нозологічних форм 

захворювань серцево-судинної та дихальної систем; знання основних 

механізмів розвитку кардіологічної та пульмонологічної патології; клінічні 

форми та ознаки основних захворювань серцево-судинної та дихальної систем  

завдяки: 

 знанням: особливості організації роботи фахівців з фізичної терапії в 

реабілітаційних відділеннях, центрах, профільних лікувально-профілактичних 

установах; механізми лікувально-відновлювального ефекту фізичних вправ, 

природних фізичних чинників та засобів ерготерапії; методичні основи 

комплексного використання засобів і методів фізичної терапії та ерготерапії; 

методичні основи використання засобів фізичної терапії у хворих при 

порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем; показання та 

протипоказання до призначення окремих засобів фізичної терапії при 

порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем; медико-біологічні 

та педагогічні принципи побудови програм реабілітаційних втручань при 

порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем; критерії 

ефективності реабілітаційних втручань в залежності від нозології; принципи 

комплексної оцінки стану хворого за моделлю МКФ; підходи до застосування 

комплексної терапії в осіб з різними нозологіями; сучасні підходи до 

призначення та застосування ерготерапії при захворюваннях серцево-судинної 

та дихальної систем.  

умінням: оцінити стан хворого, поставити довгострокові та 

короткотермінові цілі, скласти план проведення і безпосередньо провести 



реабілітаційні втручання з хворими при порушенні діяльності серцево-судинної 

та дихальної систем; раціонально поєднувати у програмах реабілітації засоби 

фізичної терапії з комплексом інших методів реабілітаційного 

втручання;дозувати фізичні навантаження на підставі вимірювання 

функціональних показників; дотримуватися принципів медичної етики та 

деонтології у роботі з хворими; швидко встановлювати педагогічно виправдані 

контакти з хворими під час проведення процедур; планувати рухові завдання 

пацієнтам при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем; 

проводити облік ефективності комплексного використання засобів та методів 

фізичної терапії та ерготерапії за етапами відновлювального лікування за 

допомогою сучасних методів контролю й оцінки; визначити ефективність 

використання фізичної терапії та ерготерапії та проаналізувати отримані 

результати; надати консультативну допомогу з питань фізичної терапії та 

ерготерапії при порушеннях діяльності серцево-судинної та дихальної систем. 

 

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. 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. Алгоритм заходів фізичної терапії 

при порушенні діяльності серцево-

судинної системи. 

Тестування. 

 

1 

2. Формулювання довгострокових та 

короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при порушенні 

діяльності серцево-судинної системи. 

Тестування. 

 

1 

3. Реалізація на практиці спеціальних 

та педагогічних принципів при 

порушенні діяльності серцево-

судинної системи. 

Тестування. 

 

1 

 4. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при порушенні 

діяльності серцево-судинної системи. 

Тестування. 

 

1 

5. Алгоритм заходів ерготерапії при 

порушенні діяльності серцево-

судинної системи. 

Тестування. 

 

1 

6. Показання до застосування 

ерготерапії при порушенні діяльності 

Тестування. 

 

1 



серцево-судинної системи. 

7. Алгоритм заходів фізичної терапії 

при інфаркті міокарда. 

Тестування. 

 

1 

8. Формулювання довгострокових та 

короткострокових цілей при ІМ, цілей 

у SMART-форматі при інфаркті 

міокарда 

Тестування. 

 

1 

9. Мультидисциплінарний підхід при 

ІМ при інфаркті міокарда 

Тестування. 1 

10. Реалізація на практиці спеціальних 

та педагогічних принципів при 

інфаркті міокарда 

Тестування. 

 

1 

11. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування хворих на ІМ  

Тестування. 

 

1 

12. Алгоритм заходів ерготерапії при 

інфаркті міокарда. 

Тестування. 

 

1 

13. Проведення проб з дозованим 

фізичним навантаженням у хворих на 

ІМ 

Тестування. 

 

1 

14. Показання до застосування 

ерготерапії при ІМ. 

Тестування. 

 

1 

 15. Особливості застосування 

ерготерапії при ІМ 

Тестування. 

 

1 

 16. Алгоритм заходів фізичної терапії 

при хронічних формах ішемічної 

хвороби серця 

Тестування. 

 

1 

17. Формулювання довгострокових та 

короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при хронічних 

формах ішемічної хвороби серця  

Тестування. 

 

1 

18. Мультидисциплінарний підхід при 

ІХС. 

Тестування. 

 

1 

19. Реалізація на практиці спеціальних 

та педагогічних принципів при 

хронічних формах ішемічної хвороби 

серця 

Тестування. 

 

1 

20. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування хворих на ІХС 

Тестування. 

 

1 

21. Проведення проб з дозованим 

фізичним навантаженням у хворих на 

ІХС 

Тестування. 

 

1 

22.  Алгоритм заходів ерготерапії 

при хронічних формах ішемічної 

хвороби серця 

Тестування. 

 

1 

23.  Показання до застосування 

ерготерапії при ІХС. 

Тестування. 

 

1 



24.  Особливості застосування 

ерготерапії при ІХС 

Тестування. 

 

1 

25.  Алгоритм заходів фізичної 

терапії при хронічній серцевій 

недостатності 

Тестування. 

 

1 

26. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при хронічній 

серцевій недостатності 

 

Тестування. 

 

1 

27. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних принципів 

при хронічній серцевій недостатності 

Тестування. 

 

1 

28. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при хронічній 

серцевій недостатності 

Тестування. 

 

1 

29. Алгоритм заходів ерготерапії 

при хронічній серцевій недостатності 

Тестування. 

 

1 

30. Показання до застосування 

ерготерапії при хронічній серцевій 

недостатності 

Тестування. 

 

1 

31. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при артеріальній гіпертензії 

Тестування. 

 

1 

32. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при артеріальній 

гіпертензії 

Тестування. 

 

1 

33. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних принципів 

при артеріальній гіпертензії 

Тестування. 

 

1 

34. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при артеріальній 

гіпертензії 

Тестування. 

 

1 

35. Алгоритм заходів ерготерапії 

при артеріальній гіпертензії 

Тестування. 

 

1 

36. Показання до застосування 

ерготерапії при артеріальній 

гіпертензії 

Тестування. 

 

1 

37. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при вроджених вадах серця 

Тестування. 

Презентація.  

3,5 

38. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при вроджених вадах 

серця 

Тестування. 

 

1 

39. Мультидисциплінарний підхід 

при вроджених вадах серця 

Тестування. 

 

1 



40. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних принципів 

при вроджених вадах серця 

Тестування. 

 

1 

41. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при вроджених 

вадах серця 

Тестування. 

 

1 

42. Проведення проб з дозованим 

фізичним навантаженням при 

вроджених вадах серця 

Тестування. 

 

1 

43. Алгоритм заходів ерготерапії 

при вроджених вадах серця 

Тестування. 

Презентація. 

3,5 

44. Показання до застосування 

ерготерапії при вроджених вадах серця 

Тестування. 

 

1 

45. Особливості застосування 

ерготерапії при вроджених вадах серця 

Тестування. 

 

1 

46. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при порушенні діяльності 

дихальної системи 

Тестування. 

 

1 

47. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при порушенні 

діяльності дихальної системи 

Тестування. 

 

1 

48. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних принципів 

при порушенні діяльності дихальної 

системи 

Тестування. 

 

1 

49. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при порушенні 

діяльності дихальної системи 

Тестування. 

 

1 

50. Алгоритм заходів ерготерапії 

при порушенні діяльності дихальної 

системи 

Тестування. 

 

1 

51. Показання до застосування 

ерготерапії при порушенні діяльності 

дихальної системи 

Тестування. 

 

1 

52. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при пневмонії та гострому 

бронхіті 

Тестування. 

 

1 

53. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при пневмонії та 

гострому бронхіті 

Тестування. 

 

1 

54. Мультидисциплінарний підхід 

при пневмонії та гострому бронхіті 

Тестування. 

 

1 

55. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних принципів 

Тестування. 

 

1 



при пневмонії та гострому бронхіті 

56. Проведення проб з дозованим 

фізичним навантаженням при 

пневмонії та гострому бронхіті 

Тестування. 

 

1 

57. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при пневмонії та 

гострому бронхіті 

Тестування. 

 

1 

58. Алгоритм заходів ерготерапії 

при пневмонії та гострому бронхіті 

Тестування. 

 

1 

59. Показання до застосування 

ерготерапії при пневмонії та гострому 

бронхіті 

Тестування. 

 

1 

60. Особливості застосування 

ерготерапії при пневмонії та гострому 

бронхіті 

Тестування. 

 

1 

61. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при туберкульозі легень 

Тестування. 

 

1 

62. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при туберкульозі 

легень 

Тестування. 

 

1 

63. Мультидисциплінарний підхід 

при туберкульозі легень 

Тестування. 

 

1 

64. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних принципів 

при туберкульозі легень 

Тестування. 

 

1 

65. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при туберкульозі 

легень 

Тестування. 

 

1 

66. Проведення проб з дозованим 

фізичним навантаженням при 

туберкульозі легень 

Тестування. 

 

1 

67. Алгоритм заходів ерготерапії 

при туберкульозі легень 

Тестування. 

 

1 

68. Показання до застосування 

ерготерапії при туберкульозі легень 

Тестування. 

 

1 

69. Особливості застосування 

ерготерапії при туберкульозі легень 

Тестування. 

 

1 

70. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

Тестування. 

 

1 

71. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при ХОЗЛ (хронічний 

бронхіт) 

Тестування. 

 

1 

72. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних принципів 

Тестування. 

 

1 



при ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

73. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при ХОЗЛ 

(хронічний бронхіт) 

Тестування. 

 

1 

74. Алгоритм заходів ерготерапії 

при ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

Тестування. 

 

1 

75. Показання до застосування 

ерготерапії при ХОЗЛ (хронічний 

бронхіт) 

Тестування. 

 

1 

76. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при ХОЗЛ (емфізема легень) 

Тестування. 

 

1 

77. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при ХОЗЛ (емфізема 

легень) 

Тестування. 

 

1 

78. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних принципів 

при ХОЗЛ (емфізема легень) 

Тестування. 

 

1 

79. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при ХОЗЛ 

(емфізема легень) 

Тестування. 

 

1 

80. Алгоритм заходів ерготерапії 

при ХОЗЛ (емфізема легень) 

Тестування. 

 

1 

81. Показання до застосування 

ерготерапії при ХОЗЛ (емфізема 

легень) 

Тестування. 

 

1 

82. Алгоритм заходів фізичної 

терапії при ХОЗЛ (БА) 

Тестування. 

 

1 

83. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при ХОЗЛ (БА) 

Тестування. 

 

1 

84. Реалізація на практиці 

спеціальних та педагогічних принципів 

при ХОЗЛ (БА) 

Тестування. 

 

1 

85. Загальні принципи та методики 

фізичного тестування при ХОЗЛ (БА) 

Тестування. 

 

1 

86. Програмування занять з фізичної 

терапії при ХОЗЛ (БА) 

Тестування. 

 

1 

87. Показання до застосування 

ерготерапії при ХОЗЛ (БА) 

Тестування. 

 

1 

88. Алгоритм заходів фізичної 

терапії та ерготерапія при плевриті 

Тестування. 

Презентація. 

6 

89. Формулювання довгострокових 

та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при плевриті 

Тестування. 

 

1 

90. Реалізація на практиці Тестування. 1 



спеціальних та педагогічних принципів 

при плевриті 

 

Усього: 100 
 

 Перед початком практичного 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. 

 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 практичному занятті та відпрацюванні практичних навичок 

студент отримує 5 балів.  

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.  
 

 



Залікові вимоги: 

1. Організаційно-методичні основи фізичної терапії та ерготерапії при 

порушенні діяльності серцево-судинної системи.  

2. Алгоритм заходів фізичної терапії при порушенні діяльності серцево-

судинної системи. 

3. Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при порушенні діяльності серцево-судинної системи. 

4. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

порушенні діяльності серцево-судинної системи. 

5. Загальні принципи та методики фізичного тестування при порушенні 

діяльності серцево-судинної системи. 

6. Показання до застосування ерготерапії при порушенні діяльності серцево-

судинної системи. 

7. Алгоритм заходів фізичної терапії при інфаркті міокарда 

8. Формулювання довгострокових та короткострокових цілей при ІМ, цілей 

у SMART-форматі при інфаркті міокарда 

9. Мультидисциплінарний підхід при ІМ при інфаркті міокарда 

10. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

інфаркті міокарда 

11. Загальні принципи та методики фізичного тестування хворих на ІМ  

12. Алгоритм заходів ерготерапії при інфаркті міокарда. 

13. Проведення проб з дозованим фізичним навантаженням у хворих на ІМ 

14. Показання до застосування ерготерапії при ІМ. 

15. Особливості застосування ерготерапії при ІМ 

16. Алгоритм заходів фізичної терапії при хронічних формах ішемічної 

хвороби серця Формулювання довгострокових та короткострокових цілей 

при ІХС, цілей у SMART-форматі при хронічних формах ішемічної 

хвороби серця 

17. Мультидисциплінарний підхід при ІХС. 

18. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

хронічних формах ішемічної хвороби серця 

19. Загальні принципи та методики фізичного тестування хворих на ІХС 

20. Проведення проб з дозованим фізичним навантаженням у хворих на ІХС 

21. Алгоритм заходів ерготерапії при хронічних формах ішемічної хвороби 

серця 

22. Показання до застосування ерготерапії при ІХС. 

23. Особливості застосування ерготерапії при ІХС 

24. Алгоритм заходів фізичної терапії при хронічній серцевій недостатності  

25. Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при хронічній серцевій недостатності 

26. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

хронічній серцевій недостатності 

27. Загальні принципи та методики фізичного тестування при хронічній 

серцевій недостатності 

28. Алгоритм заходів ерготерапії при хронічній серцевій недостатності 

29. Показання до застосування ерготерапії при хронічній серцевій 



недостатності 

30. Алгоритм заходів фізичної терапії при артеріальній гіпертензії  

31. Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при артеріальній гіпертензії 

32. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

артеріальній гіпертензії 

33. Загальні принципи та методики фізичного тестування при артеріальній 

гіпертензії 

34. Алгоритм заходів ерготерапії при артеріальній гіпертензії 

35. Показання до застосування ерготерапії при артеріальній гіпертензії 

36. Алгоритм заходів фізичної терапії при вроджених вадах серця  

37. Формулювання довгострокових та короткострокових цілей при ВВС, 

цілей у SMART-форматі при вроджених вадах серця 

38. Мультидисциплінарний підхід при вроджених вадах серця 

39. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

вроджених вадах серця 

40. Загальні принципи та методики фізичного тестування при вроджених 

вадах серця 

41. Проведення проб з дозованим фізичним навантаженням при вроджених 

вадах серця 

42. Алгоритм заходів ерготерапії при вроджених вадах серця 

43. Показання до застосування ерготерапії при вроджених вадах серця 

44. Особливості застосування ерготерапії при вроджених вадах серця 

45. Алгоритм заходів фізичної терапії при порушенні діяльності дихальної 

системи  

46. Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при порушенні діяльності дихальної системи  

47. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

порушенні діяльності дихальної системи 

48. Загальні принципи та методики фізичного тестування при порушенні 

діяльності дихальної системи 

49. Алгоритм заходів ерготерапії при порушенні діяльності дихальної 

системи 

50. Показання до застосування ерготерапії при порушенні діяльності 

дихальної системи 

51. Алгоритм заходів фізичної терапії при пневмонії та гострому бронхіті 

52. Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при пневмонії та гострому бронхіті  

53. Мультидисциплінарний підхід при пневмонії та гострому бронхіті 

54. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

пневмонії та гострому бронхіті 

55. Проведення проб з дозованим фізичним навантаженням при пневмонії та 

гострому бронхіті 

56. Загальні принципи та методики фізичного тестування при пневмонії та 

гострому бронхіті 

57. Алгоритм заходів ерготерапії при пневмонії та гострому бронхіті 

58. Показання до застосування ерготерапії при пневмонії та гострому 



бронхіті 

59. Особливості застосування ерготерапії при пневмонії та гострому бронхіті 

60. Алгоритм заходів фізичної терапії при туберкульозі легень 

61. Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при туберкульозі легень 

62. Мультидисциплінарний підхід при туберкульозі легень 

63. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

туберкульозі легень 

64. Загальні принципи та методики фізичного тестування при туберкульозі 

легень 

65. Проведення проб з дозованим фізичним навантаженням при туберкульозі 

легень 

66. Алгоритм заходів ерготерапії при туберкульозі легень 

67. Показання до застосування ерготерапії при туберкульозі легень 

68. Особливості застосування ерготерапії при туберкульозі легень 

69. Алгоритм заходів фізичної терапії при ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

70. Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

71. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при ХОЗЛ 

(хронічний бронхіт) 

72. Загальні принципи та методики фізичного тестування при ХОЗЛ 

(хронічний бронхіт) 

73. ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

74. Алгоритм заходів ерготерапії при ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

75. Показання до застосування ерготерапії при ХОЗЛ (хронічний бронхіт) 

76. Алгоритм заходів фізичної терапії при ХОЗЛ (емфізема легень) 

77. Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при ХОЗЛ (емфізема легень) 

78. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при ХОЗЛ 

(емфізема легень) 

79. Загальні принципи та методики фізичного тестування при ХОЗЛ 

(емфізема легень) 

80. Алгоритм заходів ерготерапії при ХОЗЛ (емфізема легень) 

81. Показання до застосування ерготерапії при ХОЗЛ (емфізема легень) 

82. Алгоритм заходів фізичної терапії при ХОЗЛ (БА) 

83. Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при ХОЗЛ (БА) 

84. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при ХОЗЛ 

(БА) 

85. Загальні принципи та методики фізичного тестування при ХОЗЛ (БА) 

86. Програмування занять з фізичної терапії при ХОЗЛ (БА) 

87. Показання до застосування ерготерапії при ХОЗЛ (БА) 

88. Алгоритм заходів фізичної терапії та ерготерапія при плевриті 

89. Формулювання довгострокових та короткострокових цілей, цілей у 

SMART-форматі при плевриті 

90. Реалізація на практиці спеціальних та педагогічних принципів при 

плевриті 
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