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ЛЬВІВ 



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

розглядаються на практичних заняттях). 

3 реферати що стосуються тематики змістових модулів. 

 

Основні поняття про технічні засоби у фізичній терапії, ерготерапії 

Алгоритм виконання роботи: 

Студент, користуючись інформацією із доступної літератури та мережі 

Інтернет, повинен проаналізувати та описати нормативно-правову базу з 

забезпечення технічними засобами у фізичній терапії, ерготерапії.  

Робота виконується у робочому зошиті та готується реферат по темі. 

 

Технічні засоби у кінезотерапії 

Алгоритм виконання роботи: 

Студент, користуючись інформацією із доступної літератури та мережі 

Інтернет, повинен проаналізувати Облаштування кабінетів та залів фізичної 

терапії, ерготерапії технічними засобами; Тренажери, види, класифікація; 

Характеристика засобів для підвісної терапії; Характеристика апаратів для 

відновлення амплітуди рухів та сили м’язів; 

Робота виконується у робочому зошиті та готується реферат по темі. 

 

Ортези та протези у фізичній терапії, ерготерапії 
 

Алгоритм виконання роботи: 

Студент, користуючись інформацією із доступної літератури та мережі 

Інтернет, повинен проаналізувати Протезування кінцівок, види протезів та їх 

характеристика; Протезування молочних залоз, види протезів та їх 

характеристика; Ендопротезування та особливості реабілітації; Ортезування 

тулуба; Ортезування верхніх кінцівок; Ортезування нижніх кінцівок. 

Робота виконується у робочому зошиті та готується реферат по темі 
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11. Попадюха Ю. А. Технічні засоби для відновлення рухових функцій верхніх 
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13. Ціж Л., Мазепа М. Соціальний захист осіб з інвалідністю як складова 

безпеки їх життєдіяльності / Л. Ціж., М. Мазепа // Проблеми цивільного 
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14.  Ціж Л.М. Місцева кріотерапія як один з ефективних методів лікування 
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Інформаційні ресурси інтернет 

15. Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю" [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15. 

16. Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації [Електронний 
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