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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. 

 

Нормальний розвиток дітей 

Алгоритм виконання роботи: 

Студент, користуючись інформацією із доступної літератури та мережі 

Інтернет, повинен проаналізувати особливості фізичного розвитку дітей різного 

віку, особливості розвитку вроджених та набутих рефлексів та основні засади 

застосування фізичної реабілітації з дітьми раннього віку (до року), 

порівняльну характеристику доношених та недоношених дітей. 

Робота виконується у робочому зошиті та готується реферат по темі. 

 

Фізична терапія дітей з ураженням нервової системи 

Алгоритм виконання роботи: 

Студент, користуючись інформацією із доступної літератури та мережі 

Інтернет, повинен проаналізувати анатомо-фізіологічні особливості нервової 

системи у дітей різного віку; основні захворювання та порушення нервової 

системи у дітей; принципи реабілітації дітей з церебральним паралічем; 

особливості фізичної реабілітації дітей з захворюваннями нервової системи 

Робота виконується у робочому зошиті та готується реферат по темі. 

 

Фізична терапія дітей із захворюваннями основних систем організму 
 

Алгоритм виконання роботи: 

Студент, користуючись інформацією із доступної літератури та мережі 

Інтернет, повинен проаналізувати фізичну реабілітацію дітей з ураженнями та 

захворюваннями опорно-рухового апарату, а саме сколіоз та остеохондропатії 

фізична реабілітація в хірургії, а саме остеомієліт та після втручань на органах 

черевної порожнини 

Робота виконується у робочому зошиті та готується мультимедійна презинтація 

по темі. 
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