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ЛЬВІВ 



1. Конспекти самопідготовки (у відповідності до запитань у межах тем, які 

розглядаються на практичних заняттях). 

2. реферат що стосується тематики змістових модулів. 

 

Особливості технічних засобів у фізичній реабілітації 

Алгоритм виконання роботи: 

Студент, користуючись інформацією із доступної літератури та мережі 

Інтернет, повинен проаналізувати основні поняття про технічні засоби у 

фізичній реабілітації, законодавчу базу, поділ технічних засоби та різновиди 

технічних засобів у кінетотерапії, а саме тренажерні пристосування. 

Робота виконується у робочому зошиті та готується реферат по темі. 

 

Ортези та протези у фізичній реабілітації 

 

Алгоритм виконання роботи: 

Студент, користуючись інформацією із доступної літератури та мережі 

Інтернет, повинен проаналізувати особливості сучасного протезування в 

Україні та за кордоном; класифікацію ортезів та особливості їх застосування 

при різних нозологіях,технічні вимоги вітчизняні та закордонні до ортезної та 

протезної продукції 

Робота виконується у робочому зошиті. 
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