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I. Опис навчальної дисципліни 

 

Загальні характеристики  

дисципліни 

Навчальне 

навантаження з  

дисципліни 

Методи навчання і  

форми контролю 

Галузь знань 01 Освіта К-сть кредитів ECTS – 7  Методи навчання: 

 

Лекції із презентаційним 

супроводом; 

Семінарські заняття; 

Лабораторні заняття. 

Спеціальність 014 Середня 

освіта (Здоров’я людини)   

 

Загальна кількість годин  

Денна Заочна 

Освітній рівень: Магістр 

Лекції 

10 4 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни: нормативна 
10 10 

Лабораторні заняття: Форми поточного контро-

лю: 

Усна відповідь; 

Захист лабораторних робіт 

та індивідуальних проек-

тів; 

Модульні контрольні  

Роботи. 

 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: 1–2  

50 14 

Індивідуальна робота 

Семестр: ІІ–ІІІ 

- - 

Самостійна робота 

Тижневе навантаження (год.) 

– аудиторні з-ття: 2–6 год. 

– самостійна робота: 4–12 год. 

140 182 Форма підсумкового  

контролю: 

 

Екзамен 

 

Співвідношення аудитор-

них годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 

1/2 1/6 

Передумови навчання: 

Анатомія з патанатомією;  

Фізіологія з патофізіологією; 

Оздоровчі технології. 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: особливості побудови індивідуальних 

оздоровчих програм для дітей і підлітків. 

Міждисциплінарні зв’язки : необхідні знання анатомії з патанатомією, фізіології з 

патофізіологією, оздоровчих технологій. 

Мета і завдання навчальної дисципліни 
Мета: вивчення особливостей побудови індивідуальних  оздоровчих програм з  

урахуванням вікових особливостей дітей та найбільш поширених захворювань; основних 

шляхів попередження розвитку цих захворювань за допомогою оздоровчих заходів; викорис-

тання набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності вчителя основ здоров’я. 

Завдання дисципліни: 

- вивчити основні підходи до побудови індивідуальних оздоровчих програм; 

- сформувати розуміння медико-соціального значення оздоровчих заходів у ди-

тячому та підлітковому віці та здатність здійснювати профілактику неінфекційних та інфек-

ційних хвороб шляхом впровадження індивідуальних оздоровчих  заходів.  
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ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують 

 

Результати навчання Компетентності 

Студенти повинні знати: 

- особливості організації медичної та валеологічної служби 

у закладах освіти; 

- основні види оздоровчих програм; 

- правила побудови індивідуальних оздоровчих програм 

для здорових дітей і підлітків; 

- правила побудови індивідуальних оздоровчих програм 

для дітей і підлітків, які мають відхилення у стані здоров’я;  

- загальну характеристику методів дослідження серцево-

судинної, дихальної, травної, нервової системи та вищої не-

рвової діяльності; 

- загальні аспекти морфо-функціонального обстеження 

опорно-рухового апарату; теоретичні основи діагностики 

викривлення хребта; гоніометрія; діагностика стану стопи; 

діагностика неврологічних проявів остеохондрозу; діагнос-

тика міофасціального болю; діагностика пошкодження мені-

сків.  

Студенти повинні вміти: 

- організувати роботу медичної та валеологічної служби у 

закладах освіти; 

- досліджувати стан серцево-судинної, дихальної, травної, 

нервової системи та вищої нервової діяльності за допомогою 

доступних методик; 

- інтерпретувати результати клінічних досліджень стану 

серцево-судинної, дихальної, травної, нервової системи та 

вищої нервової діяльності; 

- діагностувати викривлення хребта; досліджувати об’єм 

рухів у суглобах кінцівок; діагностувати стан стопи; діагнос-

тувати неврологічні прояви остеохондрозу та міофасціаль-

ного болю, пошкодження менісків за допомогою доступних 

методик; 

- інтерпретувати результати клінічних досліджень стану 

стану опорно-рухового апарату людини; 

- розробляти індивідуальні оздоровчі програми для здоро-

вих дітей і підлітків; 

- розробляти індивідуальні оздоровчі програми для дітей і 

підлітків, що мають певні захворювання.  
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ІІІ. Тематичний план дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 7 кредитів ECTS (210 годин) 

 

№ 

п/п 

Назви змістових модулів і тем 

 

Кількість годин 

(денна форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна форма навчання) 

ау
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ії
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С
Р

С
 

Змістовий модуль І. Медичний та 

валеологічний супровід учнів.  
22 4 4 14 45 12 2 6 4 72 

1 Тема 1. Особливості організація 

медичної та валеологічної слу-

жби в закладах освіти. 

6 2 2 2 11 4 2 2 - 18 

2 Тема 2. Основні форми органі-

зації роботи та завдання медич-

ного кабінету в закладах освіти 

6 2 - 4 11 2 - 2 - 18 

3 Тема 3. Нормативна база та по-

садові обов’язки медичного 

працівника закладів освіти 

4 - - 4 12 2 - 2 - 18 

4 Тема 3. Обліково-звітна та 

медична документація медичної 

та валеологічної служби за-

кладів вищої освіти. 

6 - 2 4 11 4 - - 4 18 

Змістовий модуль ІІ. Побудова інди-

відуальних оздоровчих програм 
48 6 6 36 95 16 2 4 10 110 

5 Тема 1. Поняття про індивідуа-

льні оздоровчі програми. Аспе-

кти збереження і зміцнення здо-

ров’я. 

6 2 2 2 9 2 2 - - 11 

6 Тема 2. Прогнозування, форму-

вання та управління індивідуа-

льним здоров’ям. 

6 2 2 2 9 - - - - 11 

7 Тема 3. Діагностичні методики 

як складова побудови та реалі-

зації індивідуальних оздоровчих 

програм. 

8 2 2 4 9 - - - - 11 

8 Тема 4. Методики визначення 

фізичний розвитку дітей різних 

вікових груп. 

4 - - 4 9 2 - 2 - 11 

9 Тема 5. Дослідження і оцінка 

функціонального стану опорно-

рухового апарату та побудова 

індивідуальних оздоровчих про-

грам при різних видах пору-

шень його функціонування. 

4 - - 4 9 2 - 2 - 11 

10 Тема 6. Дослідження і оцінка 

функціонального стану серцево-
4 - - 4 10 2 - - 2 11 
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судинної системи та побудова 

індивідуальних оздоровчих про-

грам при різних видах пору-

шень її функціонування. 

11 Тема 7. Дослідження і оцінка 

функціонального стану дихаль-

ної системи та побудова індиві-

дуальних оздоровчих програм 

при різних видах порушень її 

функціонування. 

4 - - 4 10 2 - - 2 11 

12 Тема 8. Дослідження і оцінка 

функціонального стану органів 

черевної порожнини та побудо-

ва індивідуальних оздоровчих 

програм при різних видах по-

рушень їх функціонування. 

4 - - 4 10 2 - - 2 11 

13 Тема 9. Дослідження і оцінка 

функціонального стану нервової 

системи та побудова індивідуа-

льних оздоровчих програм при 

різних видах порушень її функ-

ціонування. 

4 - - 4 10 2 - - 2 11 

14 Тема 10. Дослідження і оцінка 

типологічних особливостей ви-

щої нервової діяльності й психі-

чних процесів та побудова інди-

відуальних оздоровчих програм 

при різних видах психічних 

розладів. 

4 - - 4 10 2 - - 2 11 

Усього годин 70 10 10 50 140 28 2 10 14 182 
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ІV. Зміст  дисципліни 

№ 

з/п 
Назва модулів, тем та їх зміст 

Кількість 

годин 

Денна фо-

рма нав-

чання 

Кількість 

годин 

Заочна фо-

рма нав-

чання 

В
сь

о
г
о

 

В
 т

. 
ч

. 

л
ек

ц
ій

 

В
сь

о
г
о

 

В
 т

. 
ч

. 

л
ек

ц
ій

 

Змістовий модуль І . Медичний та валеологічний супровід учнів 

1 Тема 1. Особливості організація медичної та валеоло-

гічної служби в закладах освіти.  

Зміст теми 

Завдання медичної та валеологічної служби в закладах 

освіти. Нормативно-правово база медичної та валеологічної 

служби в закладах освіти. Положення ліцензійних умов 

провадження діяльності з медичної практики.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я: навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 240 

с. 

2. Організаційні основи сімейної медицини: підручник / за 

ред. В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: «Медицина», 2007. 

392 с. 

3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник для позааудиторної самостійної під-

готовки до практичних занять / за ред. В.В.Руденя. Львів, 

2003. 124 с. 

17 2 22 2 

2 Тема 2. Основні форми організації роботи та завдання 

медичного кабінету в закладах освіти 

Зміст теми 

Положення про медичний кабінет. Засади керування ро-

ботою медичного кабінету. Оформлення медичного кабіне-

ту. Матеріально-технічне забезпечення медичного кабіне-

ту. Табель оснащення медичного пункту медикаментами та 

перев’язувальними матеріалами. Перелік лікарських засо-

бів для надання невідкладної допомоги правила їх збері-

гання та видачі.  

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я: навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 240 

с. 

2. Організаційні основи сімейної медицини: підручник / за 

ред. В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: «Медицина», 2007. 

392 с. 

3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник для позааудиторної самостійної під-

готовки до практичних занять / за ред. В.В.Руденя. Львів, 

2003. 124 с. 

17 2 20 - 

3 Тема 3. Нормативна база та посадові обов’язки меди- 16 - 20 - 
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чного працівника закладів освіти 

Зміст теми 

Нормативна база: Конвенція про права дитини, прийня-

та резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 

20.11.1989 (редакція зі змінами, схваленими резолюцією 

50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21.12.1995 {Конвен-

цію ратифіковано Постановою ВР № 789-XII від 27.02.91 } 

(Додатково. Факультативні протоколи від 01.01.2000, від 

20.11.2014, Статус Конвенції).  

Закон України «Основи законодавства України про охо-

рону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII. (Редакція від 

06.11.2017 р. відповідно до Закону України від 06.04.2015 

№ 2002). 

Закон України «Конституція України» від 28.06.1996 № 

254к/96-ВР. {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 

2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44, № 2952-VI 

від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст.68, № 586-VII від 

19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.142, № 742-VII від 

21.02.2014, ВВР, 2014, № 11, ст.143, № 1401-VIII від 

02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.532}.  

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, 

стаття 77 • Закон України «Про загальну середню освіту» 

від 13.05.1999 № 651- XIV.{Із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1114-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 22, 

ст.452}.  

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 

№ 2402-III{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2180-VIII від 07.11.2017}.  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвер-

дження Порядку здійснення медичного обслуговування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 08.12.2009 

№ 1318.{ Із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ 

№ 788 ( 788-2010-п ) від 27.08.2010, № 25 ( 25-2013-п ) від 

14.01.2013, № 568 ( 568-2015-п ) від 05.08.2015 }.  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про ор-

ганізацію та проведення заходів по боротьбі з педикульо-

зом» від 28.03.1994 № 38.  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про 

удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям 

в Україні» від 29.11.2002 № 434.  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про за-

твердження норм робочого часу для працівників закладів 

та установ охорони здоров’я» від 25.05. 2006 № 319.{Із 

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони 

здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }.  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про 

удосконалення медичного обслуговування учнів загально-

освітніх навчальних закладів» від 16.08.2010 № 682.{Із 

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони 

здоров'я N 382 ( z0941-12 ) від 23.05.2012 }.  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про за-

твердження Ліцензійних умов провадження господарської 
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діяльності з медичної практики» від 02.02. 2011 № 49.{Із 

змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охоро-

ни здоров'я № 130 від 02.03.2011, № 847 від 05.12.2011, № 

981 від 30.11.2012}.  

Державні санітарні правила і норми влаштування, утри-

мання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу. ДСанПіН 5.5.2.008-01 від 

14.08.2001№ 63.  

Наказ Міністерства Охорони здоров`я України від 

29.07.1996 №233. “Про затвердження інструкції щодо 

надання медико-санітарної допомоги хворим на туберку-

льоз". 

Наказ Міністерство Охорони здоров`я України від 

16.09.2011 №595 "Про порядок проведення профілактич-

них щеплень в України та контроль якості й обігу медич-

них імунобіологічних препаратів".{Із змінами, внесеними 

згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 551 від 

11.08.2014, № 996 від 26.09.2016}.  

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 

15.01.2014 № 34 «Про затвердження та впровадження ме-

дико-технологічних документів зі стандартизації екстреної 

медичної допомоги».  

Посодові обовязки медичного працівника школи: органі-

заторські, виконавчі, контролюючі. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я: навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 240 

с. 

2. Організаційні основи сімейної медицини: підручник / за 

ред. В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: «Медицина», 2007. 

392 с. 

3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник для позааудиторної самостійної під-

готовки до практичних занять / за ред. В.В.Руденя. Львів, 

2003. 124 с. 

4 Тема 4. Обліково-звітна та медична документація ме-

дичної та валеологічної служби закладів вищої освіти. 

Зміст теми 

Медична картка дитини. Бланки документів. Довідка про 

медогляд. Журнал обліку профілактичних щеплень. Жур-

нал обліку інфекційних захворювань. Журнал обліку робо-

ти з гігієнічного виховання учнів. Журнал медичного конт-

ролю за уроками фізкультури. Амбулаторний журнал. Жу-

рнал обліку учнів, які зараховані до груп фізичної культу-

ри. Журнал спостереження за контактними дітьми. Журнал 

виконання норм харчування. Журнал бракеражу готової 

продукції. Журнал обліку бракеражу сирої продукції. Жур-

нал здоров’я працівників харчоблоку. Журнал обліку випа-

дків постачання недоброякісної продукції. Журнал темпе-

ратурного режиму у холодильнику на харчоблоці. Журнал 

мікротравм. Журнал медогляду працівників. Журнал облі-

ку дітей, які направляються у міський туб.диспансер. Жур-

17 - 22 - 
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нал обліку дітей, які знаходяться на диспансерному обліку 

у туб.диспансері. Журнал реєстрації дітей, які навчаються 

вдома. Журнал обліку довготривалих протипоказань. Жур-

нал огляду на педикульоз та коросту. Журнал реєстрації 

дітей, які потребують дієтичного харчування. Журнал облі-

ку відмов від профщеплень. Журнал генерального приби-

рання медичного кабінету. Журнал обліку кварцування 

приміщення медичного кабінету. Диспансерний журнал. 

Журнал санітарного  стану приміщень харчоблок. Журнал 

прибулих та вибулих учнів. Журнал виклику швидкої до-

помоги. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охоро-

ни здоров’я: навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 240 с. 

2. Організаційні основи сімейної медицини: підручник / за 

ред. В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: «Медицина», 2007. 

392 с. 

3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник для позааудиторної самостійної під-

готовки до практичних занять / за ред. В.В.Руденя. Львів, 

2003. 124 с. 

Змістовий модуль ІІ. Побудова індивідуальних оздоровчих програм 

 Тема 1. Поняття про індивідуальні оздоровчі програми. 

Аспекти збереження і зміцнення здоров’я. 

Зміст теми 

Здоровий спосіб життя з точки зору стародавніх цілителів. 

Здоровий спосіб життя i сучаснiсть: захворюваність насе-

лення України; система охорони здоров’я України; страте-

гічний напрямок держави з охорони здоров’я населення 

України. Теоретико-методологічні засади формування здо-

рового способу життя. Поняття про індивідуальні оздоров-

чі програми. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я: навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 240 

с. 

2. Організаційні основи сімейної медицини: підручник / за 

ред. В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: «Медицина», 2007. 

392 с. 

3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник для позааудиторної самостійної під-

готовки до практичних занять / за ред. В.В.Руденя. Львів, 

2003. 124 с. 

15 2 13 2 

12 Тема 2. Прогнозування, формування та управління інди-

відуальним здоров’ям. 

Зміст теми 

Потенціал здоров’я. Кодекс здоров’я. Оптимізація жит-

тєвого простору людини.  Біоритми і здоров’я. Поняття про 

біоритми. Внутрішньоклітинні біоритми. Добові біоритми. 

Періодичність явищ у природі і ритми біосистем. Вплив 

погодних умов на біоритми. Види біоритмів. Біологічний 

годинник. 

15 2 11 - 
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Психосоматична гармонізація.  Роль вищих психічних ас-

пектів у збереженні та відновленні здоров’я. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практи-

кум. Тернопіль, 2017. 87с. 

 Тема 3. Діагностичні методики як складова побудови 

та реалізації індивідуальних оздоровчих програм. 

Зміст теми 

Поняття про функціональну діагностику як складову по-

будови та реалізації індивідуальних оздоровчих програм. 

Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я в 

контексті побудови та реалізації індивідуальних оздоров-

чих програм. Внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у 

розвиток функціональної діагностики та її сучасний стан.  

Завдання та методи функціональної діагностики. Міс-

це функціональної діагностики серед природничих наук та 

наук про людину. Місце функціональної діагностики в 

комплексі клінічного дослідження. 

Діагностика рівня індивідуального здоров’я: експрес-

оцінка рівня соматичного здоров’я за резервами біоенерге-

тики. Експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я з вадами 

опорно-рухового апарату. Фізіологічне обґрунтування тес-

тів. Експрес-метод самооцінки рівня абсолютного здоров’я 

в оздоровчому тренуванні. 

Нетрадиційні методи діагностики індивідуального здо-

ров’я: методи меридіанної діагностики за Накатані; метод 

Р. Фолля; метод К. Акабане; новітні апаратні методи не-

традиційної діагностики. 

Поняття функціонального стану. Поняття про фізіоло-

гічні та морфологічні норми, їх інтегративний зміст. Доно-

зологічний, або пограничний стан між здоров’ям і хворо-

бою. Поняття про функціональні навантаження. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

17 2 11 - 
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2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практи-

кум. Тернопіль, 2017. 87с. 

7 Тема 4. Методики визначення фізичний розвитку ді-

тей різних вікових груп. 

Зміст теми 

Загальні закономірності росту і розвитку дитячого організму. 

Критерії і показники здоров'я дітей і підлітків. Методика ком-

плексної оцінки стану здоров'я дітей і підлітків. Групи здо-

ров’я. Фізичний розвиток як оцінка стану здоров’я. Основні 

показники фізичного розвитку. Правила антропометрії. Вимо-

ги до таблиць стандартів фізічного розвитку. Поняття про біо-

логічний та календарний вік. Показники рівня біологічного 

розвитку дітей та підлітків. Методи гігієнічної оцінки фізично-

го розвитку дітей та підлітків (метод сигмальних відхилень, 

оцінка за шкалами регресії, комплексний метод, центильний 

метод). 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практи-

кум. Тернопіль, 2017. 87с. 

13 - 13 - 

 Тема 5. Дослідження і оцінка функціонального стану 

опорно-рухового апарату та побудова індивідуальних 

оздоровчих програм при різних видах порушень його фун-

кціонування. 

Зміст теми 

Загальні аспекти морфо-функціонального обстеження 

опорно-рухового апарату. Теоретичні основи діагностики 

викривлення хребта: тестові рухи, тестові позиції. Поняття 

про гоніометрію. Оснащення для проведення гоніометрії. 

Теоретичні основи рентген-діагностики опорно-рухового 

апарату. Види індивідуальних оздоровчих програм при па-

тологіях хребта. 

Методи діагностики рухів в суглобах. Дослідження ру-

хів в суглобах за методикою SFTR: теоретичні основи. 

Діагностика стану стопи. Методи визначення плоско-

стопості: візуальний та вимірювальні (подометрія, планто-

13 - 13 - 
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графія), оцінка плантограми. Види індивідуальних оздоро-

вчих програм при патологіях суглобів. 

Діагностика неврологічних проявів остеохондрозу. Ос-

новні методи обстеження хребта. Дослідження особливос-

тей активних рухів. Дослідження особливостей пасивних 

рухів. Пальпаторне дослідження структур хребта. Техніка 

мануального обстеження різних відділів хребта. Види інди-

відуальних оздоровчих програм при остеохондрозі. 

Діагностика пошкоджень м’яких тканин суглобів. Види 

індивідуальних оздоровчих програм при пошкодженнях 

м’яких тканин суглобів. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практи-

кум. Тернопіль, 2017. 87с. 

8 Тема 6. Дослідження і оцінка функціонального стану 

серцево-судинної системи та побудова індивідуальних 

оздоровчих програм при різних видах порушень її функці-

онування. 

Зміст теми 

Загальна характеристика методів дослідження серце-

во-судинної системи. Теоретичні основи дослідження ме-

ханічної активності серця: аускультація і фонографія. Тео-

ретичні основи ехокардіографії та електрокардіографії. 

Дослідження судинної системи: теоретичні основи 

сфігмографії, артеріо- та коронарографії, реографії.  

Функціональні проби серцево-судинної системи. Мето-

ди та способи визначення артеріального тиску та венозного 

пульсу. Діагностична цінність функціональних проб із фі-

зичним навантаження. Зміст та оцінка Гарвадського степ-

тесту. Ортостатична та кліностатична проби та її оцінка. 

Зміст та оцінка індексу Руф’є. Проба Лєтунова: зміст, ме-

тодика проведення та оцінка тесту. Типи реакцій серцево-

судинної системи на проби з фізичним навантаженням.  

Види індивідуальних оздоровчих програм при патологі-

ях серцево-судинної системи. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

14 - 13 - 
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рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практи-

кум. Тернопіль, 2017. 87с. 

10 Тема 7. Дослідження і оцінка функціонального стану 

дихальної системи та побудова індивідуальних оздоров-

чих програм при різних видах порушень її функціонуван-

ня. 

Зміст теми 

Теоретичні основи спірометрії, спірографії, спірогазометрі-

чного дослідження, рентгенографії та бронхоскопії. Функціо-

нальні проби дихальної системи. Розрахунки дихальних кое-

фіцієнтів.  

Види індивідуальних оздоровчих програм при патологі-

ях дихальної системи. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практи-

кум. Тернопіль, 2017. 87с. 

14 - 13 - 

11 Тема 8. Дослідження і оцінка функціонального стану 

органів черевної порожнини та побудова індивідуальних 

оздоровчих програм при різних видах порушень їх функ-

ціонування. 

Зміст теми 

Загальна характеристика методів дослідження органів 

черевної порожнини. Теоретичні основи ендоскопічних ме-

тодик: поняття про зондування, езофагоскопію, фіброгаст-

роскопію, ректоскопію та їх практичне значення. 

Види індивідуальних оздоровчих програм при захворю-

ваннях органів черевної порожнини. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

14 - 13 - 
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рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практи-

кум. Тернопіль, 2017. 87с. 

9 Тема 9. Дослідження і оцінка функціонального стану 

нервової системи та побудова індивідуальних оздоровчих 

програм при різних видах порушень її функціонування. 

Зміст теми 

Теоретичні основи методу електроенцефалографії. 

Значення ЕЕГ в розумінні функціонального стану організ-

му. Зміни на ЕЕГ при черепно-мозковій травмі, медикамен-

тозній та наркотичній інтоксикації. Дослідження стану ос-

новних черепно-мозкових нервів; координаційної функції 

нервової системи (статична та динамічна проби); функції 

аналізаторів (проби та їх оцінка); вегетативної нервової си-

стеми (проби та їх оцінка). 

Види індивідуальних оздоровчих програм при захворю-

ваннях нервової системи. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практи-

кум. Тернопіль, 2017. 87с. 

14 - 13 - 

9 Тема 10. Дослідження і оцінка типологічних особли-

востей вищої нервової діяльності й психічних процесів 

та побудова індивідуальних оздоровчих програм при різ-

них видах психічних розладів. 

Зміст теми 

Методики дослідження простої зорово-моторної реак-

ції. Методики дослідження складних зорово-моторних ре-

акцій. Методики визначення функціональної рухливості та 

сили основних нервових процесів. Методика дослідження 

властивостей нервових процесів за допомогою 

комп’ютерної системи «Діагност-1» та інтерпретація ре-

зультатів. Дослідження індивідуальних властивостей від-

чуття. Дослідження індивідуальних властивостей сприй-

14 - 13 - 



 16 

няття. Дослідження індивідуальних властивостей уваги. 

Дослідження індивідуальних властивостей пам’яті. Дослі-

дження індивідуальних властивостей мислення. 

Види індивідуальних оздоровчих програм при психоло-

гічних розладах 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практи-

кум. Тернопіль, 2017. 87с. 
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4.2. Зміст лабораторних / практичних занять 

 

№ 

з/п 
Зміст лабораторних / практичних занять 

Кількість 

годин 

Денна фо-

рма нав-

чання 

Кількість 

годин 

Заочна фо-

рма нав-

чання 

Модуль І . Медичний та валеологічний супровід учнів 

1 Тема 1-2: Особливості організації медичної та валеологі-

чної служби в закладах освіти  

План заняття 

І.  Теоретична частина 

1. Основні форми організації валеологічної служби в за-

кладах освіти 

2. Робота медичного кабінету в закладах освіти. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я: навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 240 

с. 

2. Організаційні основи сімейної медицини: підручник / за 

ред. В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: «Медицина», 2007. 

392 с. 

3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: на-

вчальний посібник для позааудиторної самостійної підго-

товки до практичних занять / за ред. В.В.Руденя. Львів, 

2003. 124 с. 

6/2 0/4 

2 Тема 3-4: Функції медичного працівника в закладах осві-

ти 
План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Нормативні документи що регламентують діяльність 

медичних працівників у закладах освіти.  

2. Посадові обов’язки медичного працівника.   

3. Обліково-звітна документація. 

ІІ.  Виконання лабораторної роботи 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я: навчальний посібник. Тернопіль, 2002. 240 

с. 

2. Організаційні основи сімейної медицини: підручник / за 

ред. В.Ф. Москаленка, О.М. Гиріної. К.: «Медицина», 2007. 

392 с. 

3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: 

навчальний посібник для позааудиторної самостійної під-

готовки до практичних занять / за ред. В.В.Руденя. Львів, 

2003. 124 с. 

8/2 4/2 

Модуль ІІ. Побудова індивідуальних оздоровчих програм 
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5 Тема: 1-4. Прогнозування та управління індивідуаль-

ним здоров’ям.  

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Стандарти фізичного розвитку.  

2. Критичні періоди онтогенезу.  

3.Вплив факторів зовнішнього середовища та спадково-

сті на ріст та розвиток організму (презентація індивідуаль-

ного проекту).  

4.Акселерація та ретардація (презентація індивідуально-

го проекту).  

5. Схеми вікової періодизації онтогенезу людини. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи. 

1. Оволодіти методикою тестування «шкільної зрілості» 

способом А.Керна в модифікації І. Іразера. 

2. Оцінка фізичного розвитку непараметричним (центи-

льним методом).  

3. Визначення  стану фізичного розвитку методом  ан-

тропометричних  індексів. 

4. Визначення і оцінка біологічного віку дитини за мето-

дикою Дубогай.  

     5. Дослідження біологічного віку дорослої людини за 

методикою Апанасенко  

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практикум. 

Тернопіль, 2017. 87с. 

12/6 0/2 

7 Тема 5-6: Оцінка функціонального стану опорно-

рухового апарату та серцево-судинної системи у рі-

зних вікових групах. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Вплив фізичних навантажень і тренувань на розвиток 

опорно рухового апарату та серцево-судинної системи 

(презентація індивідуального проекту).  

ІІ. Виконання лабораторної роботи. 

1. Визначити кров’яний тиску у людини тонометрами 

різних типів.  

2. Дослідити вплив фізичного навантаження на величину 

кров’яного тиску. 

3. Ознайомитись з технікою електрокардіографії.  

8/0 2/0 
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4. Записати електрокардіограму здорової людини, про-

аналізувати її. 

5. Діагностика вікових змін організму комплексним ме-

тодом «Контрекс–2».  

6. Розробити індивідуальну оздоровчу програму за вка-

заними викладачем вихідними даними. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практикум. 

Тернопіль, 2017. 87с. 

8 Тема 7: Оцінка функціонального стану дихальної си-

стеми у різних вікових групах. 

План заняття 

І. Теоретична частина 

1. Патологічні типи дихання.  

2. Геронтологічні зміни з боку органів дихання.  

3. Вплив фізичних навантажень і тренувань на розвиток 

дихального апарату (презентація індивідуального проекту).  

ІІ. Виконання лабораторної роботи. 

1. Ознайомитись з роботою спірометра та визначити 

життєву ємність легень..  

2. Визначити функціональний стан дихальної системи за 

методом Штанге, Розенталя та Генча. 

3. Визначити функціональний стан дихальної системи 

задопомогою  індексу Скибінської. 

4. Розробити індивідуальну оздоровчу програму за вка-

заними викладачем вихідними даними. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практикум. 

4/0 2/0 



 20 

Тернопіль, 2017. 87с. 

9 Тема 8: Побудова індивідуальних оздоровчих програм при 

захворюваннях травної системи 

План заняття 

 І. Теоретична частина 

1. Аномалії розвитку органів травлення 

2.  Роль негативних факторів зовнішнього середовища 

на формування аномалій розвитку органів травної системи 

(презентація індивідуального проекту). 

3. Особливості процесу травлення у новонароджених. 

4. Особливості процесів травлення після переходу на за-

гальний харчовий раціон.  

5. Геронтологічні зміни з боку органів травлення. 

ІІ. Виконання лабораторної роботи. 

1. Ознайомитися з принципами складанням харчового 

раціону . 

2. Складання збалансованого раціону харчування  для 

людей різного віку та виду діяльності.  

3. Розробити індивідуальну оздоровчу програму за вка-

заними викладачем вихідними даними. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практикум. 

Тернопіль, 2017. 87с. 

4/0 2/0 

10 Тема 9-10: Побудова індивідуальних оздоровчих програм 

при захворюваннях нервової системи та розладах ВНД. 

План заняття 
І. Теоретична частина 

1.Патології нервововї систми 

2. Патологічні зміни ВНД. 

3.Вплив нікотину, алкоголю, кофеїну та наркотичних 

препаратів на вищу нервову діяльність дітей та підлітків  

ІІ. Виконання лабораторної роботи. 

3.Розробити індивідуальну оздоровчу програму за вка-

заними викладачем вихідними даними. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практи-

8/0 4/0 
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кум / Г.С. Бєлканія, О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. 

Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охо-

рони здоров’я (для ВНЗ III - IV рівнів акредитації). Тер-

нопіль. 2002. 179 с. 

3. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 

2007. 94 с. 

4. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інно-

вацій у загальноосвітньому навчальному закладі: навчально-

методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

5. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практикум. 

Тернопіль, 2017. 87с. 
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4.3. Організація самостійної роботи студентів 

 

Теми індивідуальних навчально - дослідних завдань  

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання складається з реферату, презентації до 

нього та кросворду. 

 

Модуль І . Медичний та валеологічний супровід учнів 

 

1. Дослідження стану організації валеологічної служби у різних освітніх закладах.  

(заклад студент обирає самостійно). 

 

Модуль ІІ. Побудова індивідуальних оздоровчих програм 

1.Розроблення індивідуальних оздоровчих програм для дітей і підлітків на період літ-

ніх канікул. 

(умови реалізації оздоровчої програми студент визначає самостійно). 

 

Критерії оцінювання індивідуального навчально - дослідного завдання 

0 - 1 бал – Завдання виконане частково (тема розкрита не повністю відсутні презента-

ція та кросворд, оформлення не відповідає вимогам). 

2 - 4 бали – Завдання виконане частково (тема розкрита повністю відсутні презентація 

та  кросворд, оформлення не відповідає вимогам). 

5 - 8 балів – Завдання виконане частково (тема розкрита повністю, презентація част-

ково супроводжує зміст доповіді, оформлення відповідає вимогам,  відсутній кросворд). 

9 - 12 балів - Завдання виконане частково (тема розкрита повністю, презентація пов-

ністю супроводжує зміст доповіді, оформлення відповідає вимогам, відсутній кросворд). 

13 - 15 балів - Завдання виконане повністю (тема розкрита повністю, презентація пов-

ністю супроводжує  зміст доповіді,  розроблений  кросворд, оформлення відповідає вимо-

гам). 

 

V. Контроль якості знань студентів 

5.1. Форми і методи поточного контролю 

Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу проводиться шляхом ус-

ного опитування студентів та  захисту лабораторних робіт. 

 Питання для підготовки подані в розділі 4.2. 

 

Шкала оцінювання поточного контролю: 

 

1. Відповідь студента на лабораторному занятті оцінюється: 

0 балів – Відповідь відсутня, або у відповіді студент допускає велику кількість грубих 

помилок. 

1 бал – Відповідь студента частково правильна, але допускаються значні помилки. 

2 бали – Відповідь правильна, неповна, допускаються незначні помилки. 

3 бали – Відповідь правильна, повна, помилок нема. 

2. Захист лабораторної  роботи оцінюється: 

0 балів – Завдання не виконане, або виконано з великою кількістю помилок. 
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1 бал – Завдання виконано частково допускаються помилки, оформлення не відпові-

дає вимогам. 

2 бали - Завдання виконано повністю, помилок нема, оформлення відповідає вимогам. 

 

5.2 Форми і методи підсумкового контролю 

 

Контроль рівня засвоєння навчального матеріалу з навчальної дисципліни «Побудова 

індивідуальних оздоровчих програм та валеологічний і медичний супровід учнів» прово-

диться шляхом виконання студентами письмових контрольних робіт за темами модулів.  

 

Запитання для підготовки до підсумкової (модульної) 

контрольної роботи № 1 

 

1. Завдання медичної та валеологічної служби в закладах освіти.  

2. Нормативно-правово база медичної та валеологічної служби в закладах освіти.  

3. Положення ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики. 

4. Положення про медичний кабінет. Засади керування роботою медичного кабі-

нету. Оформлення медичного кабінету.  

5. Матеріально-технічне забезпечення медичного кабінету.  

6. Табель оснащення медичного пункту медикаментами та перев’язувальними ма-

теріалами.  

7. Перелік лікарських засобів для надання невідкладної допомоги правила їх збе-

рігання та видачі.  

8. Нормативна база медичного працівника закладів освіти. 

9. Посадові обов’язки медичного працівника закладів освіти. 

10. Обліково-звітна документація медичної та валеологічної служби закладів ви-

щої освіти. 

11. Медична документація медичної та валеологічної служби закладів вищої осві-

ти. 

 

Критерії оцінювання  

підсумкової (модульної) контрольної роботи № 1 

 

Контрольна робота складається з п’яти завдань. Кожне завдання оцінюється в 12  ба-

лів , які в підсумку сумуються. 

 

0 балів – Завдання не виконане, або виконане не вірно. 

1 - 3 бали – Завдання виконане з великою кількістю помилок. 

4 – 6 балів – Завдання виконане частково допускаються значні помилки. 

7 - 9 балів – Завдання виконане частково, допускаються незначні помилки. 

10 - 11 балів - Завдання виконане повністю, помилок нема, приклади не наведені. 

12 балів - Завдання розкрите повністю, помилок нема, наведені приклади. 

 

Запитання для підготовки до підсумкової (модульної) 

контрольної роботи № 2 

1. Здоровий спосіб життя з точки зору стародавніх цілителів.  

2. Здоровий спосіб життя i сучаснiсть: захворюваність населення України; система 

охорони здоров’я України; стратегічний напрямок держави з охорони здоров’я населення 

України. 

3. Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя.  

4. Поняття про індивідуальні оздоровчі програми. 

5. Потенціал здоров’я. Кодекс здоров’я. 
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6. Оптимізація життєвого простору людини.   

7. Біоритми і здоров’я.  

8. Психосоматична гармонізація.  Роль вищих психічних аспектів у збереженні та від-

новленні здоров’я. 

9. Поняття про функціональну діагностику як складову побудови та реалізації індиві-

дуальних оздоровчих програм.  

10. Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я в контексті побудови та реа-

лізації індивідуальних оздоровчих програм.  

11. Внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у розвиток функціональної діагностики 

та її сучасний стан.  

12. Завдання та методи функціональної діагностики.  

13. Місце функціональної діагностики серед природничих наук та наук про людину та 

в комплексі клінічного дослідження. 

14. Діагностика рівня індивідуального здоров’я: експрес-оцінка рівня соматичного 

здоров’я за резервами біоенергетики.  

15. Експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я з вадами опорно-рухового апарату.  

16. Експрес-метод самооцінки рівня абсолютного здоров’я в оздоровчому тренуванні. 

17. Нетрадиційні методи діагностики індивідуального здоров’я. 

18. Поняття функціонального стану.  

19. Поняття про фізіологічні та морфологічні норми, їх інтегративний зміст.  

20. Донозологічний, або пограничний стан між здоров’ям і хворобою. Поняття про фу-

нкціональні навантаження. 

21. Загальні закономірності росту і розвитку дитячого організму.  

22. Критерії і показники здоров'я дітей і підлітків.  

23. Методика комплексної оцінки стану здоров'я дітей і підлітків.  

24. Групи здоров’я.  

25. Фізичний розвиток як оцінка стану здоров’я. Основні показники фізичного розвитку.  

26. Правила антропометрії. Вимоги до таблиць стандартів фізічного розвитку.  

27. Поняття про біологічний та календарний вік.  

28. Показники рівня біологічного розвитку дітей та підлітків.  

29. Методи гігієнічної оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків. 

30. Загальні аспекти морфо-функціонального обстеження опорно-рухового апарату. 

31. Теоретичні основи діагностики викривлення хребта: тестові рухи, тестові позиції.  

32. Поняття про гоніометрію. Оснащення для проведення гоніометрії.  

33. Теоретичні основи рентген-діагностики опорно-рухового апарату.  

34. Види індивідуальних оздоровчих програм при патологіях хребта. 

35. Методи діагностики рухів в суглобах. Дослідження рухів в суглобах за методикою 

SFTR: теоретичні основи. 

36. Діагностика стану стопи.  

37. Методи визначення плоскостопості: візуальний та вимірювальні (подометрія, план-

тографія), оцінка плантограми.  

38. Види індивідуальних оздоровчих програм при патологіях суглобів. 

39. Діагностика неврологічних проявів остеохондрозу.  

40. Основні методи обстеження хребта.  

41. Дослідження особливостей активних рухів.  

42. Дослідження особливостей пасивних рухів.  

43. Пальпаторне дослідження структур хребта.  

44. Техніка мануального обстеження різних відділів хребта.  

45. Види індивідуальних оздоровчих програм при остеохондрозі. 

46. Діагностика пошкоджень м’яких тканин суглобів.  

47. Види індивідуальних оздоровчих програм при пошкодженнях м’яких тканин суг-

лобів. 
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48. Загальна характеристика методів дослідження серцево-судинної системи.  

49. Теоретичні основи дослідження механічної активності серця: аускультація і фоно-

графія. Теоретичні основи ехокардіографії та електрокардіографії. 

50. Дослідження судинної системи: теоретичні основи сфігмографії, артеріо- та коро-

нарографії, реографії.  

51. Функціональні проби серцево-судинної системи.  

52. Методи та способи визначення артеріального тиску та венозного пульсу. Діагнос-

тична цінність функціональних проб із фізичним навантаження.  

53. Зміст та оцінка Гарвадського степ-тесту.  

54. Ортостатична та кліностатична проби та її оцінка.  

55. Зміст та оцінка індексу Руф’є.  

56. Проба Лєтунова: зміст, методика проведення та оцінка тесту.  

57. Типи реакцій серцево-судинної системи на проби з фізичним навантаженням.  

58. Види індивідуальних оздоровчих програм при патологіях серцево-судинної систе-

ми. 

59. Теоретичні основи спірометрії, спірографії, спірогазометрічного дослідження, рентгено-

графії та бронхоскопії.  

60. Функціональні проби дихальної системи. Розрахунки дихальних коефіцієнтів.  

61. Види індивідуальних оздоровчих програм при патологіях дихальної системи. 

62. Загальна характеристика методів дослідження органів черевної порожнини.  

63. Теоретичні основи ендоскопічних методик: поняття про зондування, езофагоско-

пію, фіброгастроскопію, ректоскопію та їх практичне значення. 

64. Види індивідуальних оздоровчих програм при захворюваннях органів черевної по-

рожнини. 

65. Теоретичні основи методу електроенцефалографії.  

66. Значення ЕЕГ в розумінні функціонального стану організму.  

67. Зміни на ЕЕГ при черепно-мозковій травмі, медикаментозній та наркотичній інток-

сикації.  

68. Дослідження стану основних черепно-мозкових нервів.  

69. Дослідження стану координаційної функції нервової системи (статична та динаміч-

на проби). 

70. Дослідження стану функції аналізаторів (проби та їх оцінка). 

71. Дослідження стану вегетативної нервової системи (проби та їх оцінка). 

72. Види індивідуальних оздоровчих програм при захворюваннях нервової системи. 

73. Методики дослідження простої зорово-моторної реакції.  

74. Методики дослідження складних зорово-моторних реакцій.  

75. Методики визначення функціональної рухливості та сили основних нервових про-

цесів.  

76. Методика дослідження властивостей нервових процесів за допомогою 

комп’ютерної системи «Діагност-1» та інтерпретація результатів.  

77. Дослідження індивідуальних властивостей відчуття.  

78. Дослідження індивідуальних властивостей сприйняття.  

79. Дослідження індивідуальних властивостей уваги.  

80. Дослідження індивідуальних властивостей пам’яті.  

81. Дослідження індивідуальних властивостей мислення. 

82. Види індивідуальних оздоровчих програм при психологічних розладах. 

 

Критерії оцінювання  

підсумкової (модульної) контрольної роботи № 2 

 

Контрольна робота складається з п’яти завдань. Кожне завдання оцінюється в 10  ба-

лів , які в підсумку сумуються. 
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0 балів – Завдання не виконане, або виконане не вірно. 

1 - 3 бали – Завдання виконане з великою кількістю помилок. 

4 – 5 балів – Завдання виконане частково допускаються значні помилки. 

6 – 7 балів – Завдання виконане частково, допускаються незначні помилки. 

8 - 9 балів - Завдання виконане повністю, помилок нема, приклади не наведені. 

10 балів - Завдання розкрите повністю, помилок нема, наведені приклади. 

 

Запитання для підготовки до екзамену 

 

1. Завдання медичної та валеологічної служби в закладах освіти.  

2. Нормативно-правово база медичної та валеологічної служби в закладах освіти.  

3. Положення ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики. 

4. Положення про медичний кабінет. Засади керування роботою медичного кабінету. 

Оформлення медичного кабінету.  

5. Матеріально-технічне забезпечення медичного кабінету.  

6. Табель оснащення медичного пункту медикаментами та перев’язувальними матеріа-

лами.  

7. Перелік лікарських засобів для надання невідкладної допомоги правила їх зберігання 

та видачі.  

8. Нормативна база медичного працівника закладів освіти. 

9. Посадові обов’язки медичного працівника закладів освіти. 

10. Обліково-звітна документація медичної та валеологічної служби закладів ви-

щої освіти. 

11. Медична документація медичної та валеологічної служби закладів вищої освіти. 

12. Здоровий спосіб життя з точки зору стародавніх цілителів.  

13. Здоровий спосіб життя i сучаснiсть: захворюваність населення України; система 

охорони здоров’я України; стратегічний напрямок держави з охорони здоров’я населення 

України. 

14. Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя.  

15. Поняття про індивідуальні оздоровчі програми. 

16. Потенціал здоров’я. Кодекс здоров’я. 

17. Оптимізація життєвого простору людини.   

18. Біоритми і здоров’я.  

19. Психосоматична гармонізація.  Роль вищих психічних аспектів у збереженні та від-

новленні здоров’я. 

20. Поняття про функціональну діагностику як складову побудови та реалізації індиві-

дуальних оздоровчих програм.  

21. Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я в контексті побудови та реа-

лізації індивідуальних оздоровчих програм.  

22. Внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у розвиток функціональної діагностики 

та її сучасний стан.  

23. Завдання та методи функціональної діагностики.  

24. Місце функціональної діагностики серед природничих наук та наук про людину та 

в комплексі клінічного дослідження. 

25. Діагностика рівня індивідуального здоров’я: експрес-оцінка рівня соматичного 

здоров’я за резервами біоенергетики.  

26. Експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я з вадами опорно-рухового апарату.  

27. Експрес-метод самооцінки рівня абсолютного здоров’я в оздоровчому тренуванні. 

28. Нетрадиційні методи діагностики індивідуального здоров’я. 

29. Поняття функціонального стану.  

30. Поняття про фізіологічні та морфологічні норми, їх інтегративний зміст.  
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31. Донозологічний, або пограничний стан між здоров’ям і хворобою. Поняття про фу-

нкціональні навантаження. 

32.Загальні закономірності росту і розвитку дитячого організму.  

33.Критерії і показники здоров'я дітей і підлітків.  

34.Методика комплексної оцінки стану здоров'я дітей і підлітків.  

35.Групи здоров’я.  

36.Фізичний розвиток як оцінка стану здоров’я. Основні показники фізичного розвитку.  

37.Правила антропометрії. Вимоги до таблиць стандартів фізічного розвитку.  

38.Поняття про біологічний та календарний вік.  

39.Показники рівня біологічного розвитку дітей та підлітків.  

40.Методи гігієнічної оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків. 

41. Загальні аспекти морфо-функціонального обстеження опорно-рухового апарату. 

42. Теоретичні основи діагностики викривлення хребта: тестові рухи, тестові позиції.  

43. Поняття про гоніометрію. Оснащення для проведення гоніометрії.  

44. Теоретичні основи рентген-діагностики опорно-рухового апарату.  

45. Види індивідуальних оздоровчих програм при патологіях хребта. 

46. Методи діагностики рухів в суглобах. Дослідження рухів в суглобах за методикою 

SFTR: теоретичні основи. 

47. Діагностика стану стопи.  

48. Методи визначення плоскостопості: візуальний та вимірювальні (подометрія, план-

тографія), оцінка плантограми.  

49. Види індивідуальних оздоровчих програм при патологіях суглобів. 

50. Діагностика неврологічних проявів остеохондрозу.  

51. Основні методи обстеження хребта.  

52. Дослідження особливостей активних рухів.  

53. Дослідження особливостей пасивних рухів.  

54. Пальпаторне дослідження структур хребта.  

55. Техніка мануального обстеження різних відділів хребта.  

56. Види індивідуальних оздоровчих програм при остеохондрозі. 

57. Діагностика пошкоджень м’яких тканин суглобів.  

58. Види індивідуальних оздоровчих програм при пошкодженнях м’яких тканин суг-

лобів. 

59. Загальна характеристика методів дослідження серцево-судинної системи.  

60. Теоретичні основи дослідження механічної активності серця: аускультація і фоно-

графія. Теоретичні основи ехокардіографії та електрокардіографії. 

61. Дослідження судинної системи: теоретичні основи сфігмографії, артеріо- та коро-

нарографії, реографії.  

62. Функціональні проби серцево-судинної системи.  

63. Методи та способи визначення артеріального тиску та венозного пульсу. Діагнос-

тична цінність функціональних проб із фізичним навантаження.  

64. Зміст та оцінка Гарвадського степ-тесту.  

65. Ортостатична та кліностатична проби та її оцінка.  

66. Зміст та оцінка індексу Руф’є.  

67. Проба Лєтунова: зміст, методика проведення та оцінка тесту.  

68. Типи реакцій серцево-судинної системи на проби з фізичним навантаженням.  

69. Види індивідуальних оздоровчих програм при патологіях серцево-судинної систе-

ми. 

70. Теоретичні основи спірометрії, спірографії, спірогазометрічного дослідження, рентгено-

графії та бронхоскопії.  

71. Функціональні проби дихальної системи. Розрахунки дихальних коефіцієнтів.  

72. Види індивідуальних оздоровчих програм при патологіях дихальної системи. 

73. Загальна характеристика методів дослідження органів черевної порожнини.  
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74. Теоретичні основи ендоскопічних методик: поняття про зондування, езофагоско-

пію, фіброгастроскопію, ректоскопію та їх практичне значення. 

75. Види індивідуальних оздоровчих програм при захворюваннях органів черевної по-

рожнини. 

76. Теоретичні основи методу електроенцефалографії.  

77. Значення ЕЕГ в розумінні функціонального стану організму.  

78. Зміни на ЕЕГ при черепно-мозковій травмі, медикаментозній та наркотичній інток-

сикації.  

79. Дослідження стану основних черепно-мозкових нервів.  

80. Дослідження стану координаційної функції нервової системи (статична та динаміч-

на проби). 

81. Дослідження стану функції аналізаторів (проби та їх оцінка). 

82. Дослідження стану вегетативної нервової системи (проби та їх оцінка). 

83. Види індивідуальних оздоровчих програм при захворюваннях нервової системи. 

84. Методики дослідження простої зорово-моторної реакції.  

85. Методики дослідження складних зорово-моторних реакцій.  

86. Методики визначення функціональної рухливості та сили основних нервових про-

цесів.  

87. Методика дослідження властивостей нервових процесів за допомогою 

комп’ютерної системи «Діагност-1» та інтерпретація результатів.  

88. Дослідження індивідуальних властивостей відчуття.  

89. Дослідження індивідуальних властивостей сприйняття.  

90. Дослідження індивідуальних властивостей уваги.  

91. Дослідження індивідуальних властивостей пам’яті.  

92. Дослідження індивідуальних властивостей мислення. 

93. Види індивідуальних оздоровчих програм при психологічних розладах. 

 

Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені 

 

Екзамен проводиться письмово. Екзаменаційний білет складається з чотирьох за-

вдань. Кожне завдання оцінюється в п’ять  балів. Підсумковий бал переводяться в 100-

бальну систему за формулою: середнє арифметичне набраних оцінок (не виконане завдання 

зараховується як 0) з коефіцієнтом 20. 

 

0 балів – Завдання не виконане, або виконане не вірно. 

1 бал – Завдання виконане з великою кількістю помилок. 

2 бали – Завдання виконане частково, допускаються значні помилки. 

3 бали – Завдання виконане частково, допускаються незначні помилки. 

4 бали - Завдання виконане повністю, помилок нема, приклади не наведені. 

5 балів - Завдання виконане повністю, помилок нема, наведені приклади. 

 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 

проводиться відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види і терміни контро-

лю. Підсумковий рейтинговий бал за семестр складається з суми семестрових рейтинго-

вих балів.  

Заліковий - екзаменаційний рейтинговий бал є середнім арифметичним підсум-

кових рейтингових балів І - ІІ семестрів та екзаменаційного балу. 

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу до на-

ціональної (4-х бальної) та європейської (ECTS) шкали представлені в табл.1; 2. 
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Табл.1-а. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та заключного (модульно-

го) контролю. І Модуль 

№ 

з/п 
Вид діяльності 

Коефіцієнт (вар-

тість виду) 
Кількість робіт Результат 

1. 

Відповідь студента на лабо-

раторному/практичному   

занятті 

2 9 18 

2.  Захист лабораторних робіт 2 7 14 

3. Індивідуальний проект 8 1 8 

4.  
Підсумкове (модульне) тес-

тування 
60 1 60 

Підсумковий рейтинговий бал 100 

Нормований рейтинговий бал 100 

Табл.1-б. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та заключного (модульно-

го) контролю. ІІ  Модуль  

№ 

з/п 
Вид діяльності 

Коефіцієнт (вар-

тість виду) 
Кількість робіт Результат 

1. 
Відповідь студента на лабо-

раторному занятті 
2 21 42 

2.  Захист лабораторних робіт 2 16 32 

3. Індивідуальний проект 6 1 6 

4.  
Підсумкове (модульне) тес-

тування 
20 1 20 

Підсумковий рейтинговий бал 100 

Нормований рейтинговий бал 100 

Табл. 2. Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS: 

Національна 

шкала 

«5» 

відмінно 

«4» 

добре 

«3» 

задовільно 

«2» 

незадовільно 

шкала універ-

ситету 
90 - 100 80 - 89 70 - 79 65 - 69 60 - 64 35 - 59 0 34 

школа ECTS A B C D E 

FX 

З можли-

вістю 

повтор-

ного 

складан-

ня 

X 

З 

обов’язк

овим 

повтор-

ним кур-

сом 



 30 

VI. Навчально-методична карта дисципліни 

 «Побудова індивідуальних оздоровчих програм та валеологічний і медичний супровід учнів» 

ІІ семестр (І Модуль) 

(денна форма навчання) 

Тиждень I II III IV V VI VII VIIІ ІX X XI XII XIIІ XIV XV XVI XVIІ  

Модулі Модуль І  

Теоретичні розділи Медичний та валеологічний супровід учнів 
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Самостійна робота Теоретична підготовка до лабораторних/практичних занять,  виконання індивідуального проекту 

Види контролю Усне опитування, захист лабораторних робіт, індивідуальних проектів, модульна контрольна робота 
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VI. Навчально-методична карта дисципліни 

«Побудова індивідуальних оздоровчих програм та валеологічний і медичний супровід учнів» 

ІІІ семестр (Модуль ІІ) 

(денна форма навчання) 

Тиждень I II III IV V VI VII VIIІ ІX X 
 

XI XII XIIІ XIV XV XVI 
XVI

І 
 

Модулі  Модуль ІІ  

Теоретичні розді-

ли 
 

Побудова індивідуальних оздоровчих програм 
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 Теми лаборатор-
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занять 
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.2

. 
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н
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. 
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4
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н
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№
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4
.2

 

. 
за

н
 №

 2
1
 

  

Самостійна робота 
 

Теоретична підготовка до лабораторних  занять, виконання індивідуального проекту 

Види контролю 

 

Усне опитування, захист лабораторних робіт, індивідуальних проектів,  модульна контрольна робота 
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VI. Навчально-методична карта дисципліни 

«Побудова індивідуальних оздоровчих програм та валеологічний і медичний супровід учнів» 

(заочна/дистанційна форма навчання) 

ІІ-ІІІ семестр  

Тиждень I II III IV V VI VII VIIІ ІX X XI XII XIIІ XIV XV XVI XVIІ  

Модулі 
Модуль І 

Модуль ІІ 
 

Теоретичні розділи 
Медичний та валеологічний супровід учнів  

Побудова індивідуальних оздоровчих програм 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 

Теми лекцій 

Д
и

в
. 
п

. 
4
.1

. 
Л

. 

№
 1

,2
  

          

Д
и

в
. 
п

. 
4
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Л

. 

№
 3
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Теми лаборатор-

них/практичних 

занять 
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и
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4
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№
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4
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№
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,8
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№
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, 
1
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Д
и

в
и

сь
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. 
4
.2

. 
за

н
 

№
 1

1
, 
1
2
 

   

Самостійна робота Теоретична підготовка до лабораторних занять,  виконання індивідуального проекту 

Види контролю Усне опитування, захист лабораторних робіт, індивідуальних проектів, модульна контрольна робота 

 

 

 



VII. Основні та допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу «Побудова 

індивідуальних оздоровчих програм та валеологічний і медичний супровід учнів» 

 

Основні 

1. Валеологія і основи медичних знань. Лабораторний практикум / Г.С. Бєлканія, 

О.Л. Завальнюк, А.С. Любецький та ін. Вінниця, 2010. 219 с. 

2. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для ВНЗ III - 

IV рівнів акредитації). Тернопіль. 2002. 179 с. 

3. Організаційні основи сімейної медицини: підручник / за ред. В.Ф. Москаленка, 

О.М. Гиріної. К.: «Медицина», 2007. 392 с. 

4. Практикум з гігієни / Ю.Д.Свистун, Х.Є. Гурінович . Львів, 2007. 94 с. 

5. Скринінг – оцінка впровадження здоров’яформуючих інновацій у загальноосвітньому 

навчальному закладі: навчально-методичний посібник / Г.М.Даниленко, Л.Д.Покроєва, 

І.С.Кратенко та ін.  Х., 2006. 76 с. 

6. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: навчальний посібник для по-

зааудиторної самостійної підготовки до практичних занять / за ред. В.В.Руденя. Львів, 2003. 

124 с. 

7. Третьякова Н.В. Основи здоров’язбереження: практикум. Тернопіль, 2017. 87с.с. 

 

Допоміжні 

1. Грибан В.Г. Валеологія : навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 

256 с.  

2. Порада А.М. Основи фізичної реабілітації: навч. посібник. К.: Медицина, 2008. 248 с. 

3. Цимбал Н.М. Практикум з валеології. Методи зміцнення фізичного здоров’я. Навчально 

– методичний посібник. Тернопіль: “Навчальна книга – Богдан”, 2000. 168 с.  

 

Електронні інформаційні ресурси 

 

1. http://neurodoc.ru/terapiya/reabilitaciya/bobat-terapiya.html 

2. http://www.bobath.org.uk 

3. http://www.vojta.com/ru/ 

4. http://www.dcp.org.ua/rus/parents/reabil/vojta.html 

5. http://aupam.narod.ru/pages/medizina/nov_inn_teh/page_01.htm 

6. http://www.kachesov.ru/index-1.html 

7. www.bioness.com/.../Vector_Gait_and_Safety_System.php 

8. http://rrcdetstvo.ru/metods/locomat 

9. https://reuthmc.org/реабилитационнаятерапия/физиотерапия/  

10. http://medicaltaping.ru/ru/ 

11. http://kinesislife.ua/ua/napravleniya/kineziotejping/ 

 

http://neurodoc.ru/terapiya/reabilitaciya/bobat-terapiya.html
http://www.bobath.org.uk/
http://www.vojta.com/ru/
http://www.dcp.org.ua/rus/parents/reabil/vojta.html
http://aupam.narod.ru/pages/medizina/nov_inn_teh/page_01.htm
http://www.kachesov.ru/index-1.html
http://www.bioness.com/.../Vector_Gait_and_Safety_System.php
http://rrcdetstvo.ru/metods/locomat
http://medicaltaping.ru/ru/
http://kinesislife.ua/ua/napravleniya/kineziotejping/
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VIII. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми 

в 2019 – 2020 н.р. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма переглянута та узгоджена на засіданні кафедри  

«30» серпня 2019 р. 

 

Завідувач кафедри  ______________________________ С.В. Страшко 

 

Внесені зміни затверджую 

 

Декан факультету педагогіки та психології 

________________________В.І. Бондар 

 

«______»_______________________200    р. 

 

 


