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Прізвище, ім’я, по батькові Антонова Олена Іванівна 

Профайл викладача http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/antonova-olena-

ivanivna-0 

Контактна інформація Ел. адреса: antonovaei@ukr.net  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна спрямована на формування 

визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових 

компетентностей, набуття практичних вмінь, навичок використовувати  

різноманітні засоби фізичної терапії, природні та преформовані лікувальні 

чинники у реабілітації пацієнтів з різною патологією нервової системи.  

Обсяг дисципліни – 9 кредитів ЄКТС. Основні теми: клінічна практика з 

фізичної терапії та ерготерапії при захворюваннях центральної нервової системи. 

Інсульт. Причини, клінічний перебіг. Реабілітаційні заходи у лікарняний і 

післялікарняний періоди; клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

синдромах ураження головного та спинного мозку на різних рівнях організації; 

клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії когнітивних, психосоматичних 

та емоційних розладів при захворюваннях нервової системи; клінічна практика з 

фізичної терапії та ерготерапії при демієлінізуючих захворюваннях нервової 

системи; клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

нейродегенеративних захворюваннях нервової системи; клінічна практика з 

фізичної терапії та ерготерапії при захворюваннях периферичної нервової 

http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/antonova-olena-ivanivna-0
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/antonova-olena-ivanivna-0
mailto:antonovaei@ukr.net
http://193.189.127.179:5010/
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системи. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Фахові: 

         ФК 01. Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам 

міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах 

фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання і зв’язок з охороною 

здоров’я.  

         ФК 05. Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого 

фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та 

ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших 

областях медицини.  

        ФК 06. Здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній 

терапії та/або ерготерапії: спостереження, опитування, вимірювання та 

тестування, документувати їх результати. 

       ФК 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 

обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної 

терапії та ерготерапії.  

      ФК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або 

ерготерапії.  

      ФК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або 

ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

      ФК 10. Здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль 

стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати 

отримані результати.  

Програмні результати навчання: 

      ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, 

трактувати отриману інформацію.  

      ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП).  

       ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії.  

       ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації 

рухових порушень та активності.  

       ПР 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації 

функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в 

діяльності.  

        ПР 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили 

шановливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та 

приватність.  
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        ПР 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення 

реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, 

допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування.  

        ПР 17. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та 

ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та за потреби, 

модифіковувати поточну діяльність.  

        ПР 18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, 

поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти 

власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег. 

 

Зміст проходження практики за темами. 

 

       Тема 1. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

захворюваннях центральної нервової системи. Інсульт. Встановити причини 

інсульту, клінічний перебіг. Проведення топографічної оцінки неврологічного 

статусу пацієнта: застосування клінічних шкал/тестів для оцінки 

функціональних порушень (рухової функції, координаційної функції, функції 

ходьби, тощо); постановка реабілітаційного діагнозу, визначення 

довгострокових і короткострокових цілей фізичної терапії та ерготерапії. 

Визначити реабілітаційні заходи у лікарняний і післялікарняний періоди. 

Тема 2. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

синдромах ураження головного та спинного мозку на різних рівнях 

організації. Проведення топографічної оцінки неврологічного статусу пацієнта: 

застосування клінічних шкал/тестів для оцінки функціональних порушень 

(рухової функції, координаційної функції, функції ходьби, тощо); постановка 

реабілітаційного діагнозу, визначення довгострокових і короткострокових цілей 

фізичної терапії та ерготерапії. Планування проблемно- та 

особистісноорієнтованих алгоритмів в залежності від періоду і ступеня тяжкості 

захворювання та проведення фізіотерапевтичних втручань з урахуванням 

протипоказань, використовуючи методики кінезотерапії, механотерапії та 

ерготерапевтичних маніпуляцій при синдромах ураження спинного мозку 

(синдром рухових розладів при ураженні рухового шляху на різних рівнях СМ); 

синдромах ураження структур екстрапірамідної системи (синдром Паркінсонізму, 

гіперкінетичний синдром: атетоз, тики, м’язові дистонії тощо); синдромах 

ураження кори головного мозку (афазія, агнозія, апраксія); синдромах ураження 

мозочка (статична і локомоторна атаксія, асинергія, атонія м’язів, тремор, 

гіперметрія, ністагм).  

Тема 3. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії 

когнітивних, психосоматичних та емоційних розладів при захворюваннях 

нервової системи. Проведення топографічної оцінки неврологічного статусу 

пацієнта: застосування клінічних шкал/тестів для оцінки функціональних 

порушень (рухової функції, координаційної функції, функції ходьби, тощо); 

постановка реабілітаційного діагнозу, визначення довгострокових і 

короткострокових цілей фізичної терапії та ерготерапії. Планування проблемно- 

та особистісноорієнтованих алгоритмів в залежності від періоду і ступеня 
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тяжкості захворювання та проведення фізіотерапевтичних втручань з 

урахуванням протипоказань, використовуючи методики кінезотерапії, 

механотерапії та ерготерапевтичних маніпуляцій при когнітивних (пам’ять, увага, 

мова, тощо) та емоційних (депресія, апатія, страх) розладах.  

Тема 4. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

демієлінізуючих захворюваннях нервової системи. Проведення топографічної 

оцінки неврологічного статусу пацієнта: застосування клінічних шкал/тестів для 

оцінки функціональних порушень (рухової функції, координаційної функції, 

функції ходьби, тощо); постановка реабілітаційного діагнозу, визначення 

довгострокових і короткострокових цілей фізичної терапії та ерготерапії. 

Планування проблемно- та особистісноорієнтованих алгоритмів в залежності від 

періоду і ступеня тяжкості захворювання та проведення фізіотерапевтичних 

втручань з урахуванням протипоказань, використовуючи методики кінезотерапії, 

механотерапії та ерготерапевтичних маніпуляцій при розсіяному енцефаломієліті 

та розсіяному склерозі.  

Тема 5. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

нейродегенеративних захворюваннях нервової системи. Проведення 

топографічної оцінки неврологічного статусу пацієнта: застосування клінічних 

шкал/тестів для оцінки функціональних порушень (рухової функції, 

координаційної функції, функції ходьби, тощо); постановка реабілітаційного 

діагнозу, визначення довгострокових і короткострокових цілей фізичної терапії та 

ерготерапії. Планування проблемно- та особистісно- 6 орієнтованих алгоритмів в 

залежності від періоду і ступеня тяжкості захворювання та проведення 

фізіотерапевтичних втручань з урахуванням протипоказань, використовуючи 

методики кінезотерапії, механотерапії та ерготерапевтичних маніпуляцій при 

дегенеративних захворюваннях нервовом'язової системи (міопатії, міастенія, 

міотонія), хворобі Паркінсона.  

Тема 6. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

захворюваннях периферичної нервової системи. Проведення топографічної 

оцінки неврологічного статусу пацієнта: застосування клінічних шкал/тестів для 

оцінки функціональних порушень (рухової функції, координаційної функції, 

функції ходьби, тощо); постановка реабілітаційного діагнозу, визначення 

довгострокових і короткострокових цілей фізичної терапії та ерготерапії. 

Планування проблемно- та особистісноорієнтованих алгоритмів в залежності від 

періоду і ступеня тяжкості захворювання та проведення фізіотерапевтичних 

втручань з урахуванням протипоказань, використовуючи методики кінезотерапії, 

механотерапії та ерготерапевтичних маніпуляцій при полінейропатіях верхніх і 

нижніх кінцівок (набутих та спадкових), мононейропатіях верхніх і нижніх 

кінцівок (неврити та невралгії), радикулопатіях. 

 

Структура курсу 
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К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
а

м
.р . 

Змістовий модуль 1. Вступ. Предмет, методи і основні етапи розвитку анатомії та 

фізіології. 

 

40 

 Тема № 1. Клінічна 

практика при 

захворюваннях центральної 

нервової системи. Інсульт. 

Причини, клінічний перебіг. 

Реабілітаційні заходи у 

лікарняний і 

післялікарняний періоди. 

ПР 09. Реалізувати 

індивідуальні програми 

фізичної терапії, 

ерготерапії.  

       ПР 10. 

Здійснювати заходи 

фізичної терапії для 

ліквідації або 

компенсації рухових 

порушень та 

активності.  

       ПР 11. 
Здійснювати заходи 

ерготерапії для 

ліквідації або 

компенсації 

функціональних та 

асоційованих з ними 

обмежень активності та 

участі в діяльності.  

        ПР 13. Обирати 

оптимальні форми, 

методи і прийоми, які б 

забезпечили шановливе 

ставлення до 

пацієнта/клієнта, його 

безпеку/захист, 

комфорт та 

приватність.  

 

Індивідуальні 

завдання 

 60  Тема 2. Клінічна практика 

фізичної терапії та 

ерготерапії при синдромах 

ураження головного та 

спинного мозку на різних 

рівнях організації. 

      ПР 06. 
Застосовувати методи й 

інструменти 

визначення та 

вимірювання 

структурних змін та 

порушених функцій 

організму, активності 

та участі, трактувати 

отриману інформацію.  

      ПР 07. Трактувати 

інформацію про наявні 

у пацієнта/клієнта 

порушення за 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

Індивідуальні 

завдання 
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обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ ДП).  

       ПР 09. Реалізувати 

індивідуальні програми 

фізичної терапії, 

ерготерапії.  

 

 40     Тема 3. Клінічна практика 

фізичної терапії та 

ерготерапії когнітивних, 

психосоматичних та 

емоційних розладів при 

захворюваннях нервової 

системи. 

        ПР 13. Обирати 

оптимальні форми, 

методи і прийоми, які б 

забезпечили шановливе 

ставлення до 

пацієнта/клієнта, його 

безпеку/захист, 

комфорт та 

приватність.  

        ПР 14. Безпечно та 

ефективно 

використовувати 

обладнання для 

проведення 

реабілітаційних 

заходів, контролю 

основних життєвих 

показників пацієнта, 

допоміжні технічні 

засоби реабілітації для 

пересування та 

самообслуговування.  

        ПР 17. Оцінювати 

результати виконання 

програм фізичної 

терапії та ерготерапії, 

використовуючи 

відповідний 

інструментарій, та за 

потреби, 

модифіковувати 

поточну діяльність.  

        ПР 18. 
Оцінювати себе 

критично, засвоювати 

нову фахову 

інформацію, 

поглиблювати знання 

Індивідуальні 

завдання 
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за допомогою 

самоосвіти, 

оцінювати й 

представляти власний 

досвід, аналізувати й 

застосовувати досвід 

колег. 

 

 40  Тема 4. Клінічна практика 

фізичної терапії та 

ерготерапії при 

демієлінізуючих 

захворюваннях нервової 

системи. 

ПР 06. Застосовувати 

методи й інструменти 

визначення та 

вимірювання 

структурних змін та 

порушених функцій 

організму, активності 

та участі, трактувати 

отриману інформацію.  

      ПР 07. Трактувати 

інформацію про наявні 

у пацієнта/клієнта 

порушення за 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ ДП).  

       ПР 09. Реалізувати 

індивідуальні програми 

фізичної терапії, 

ерготерапії.  

       ПР 10. 

Здійснювати заходи 

фізичної терапії для 

ліквідації або 

компенсації рухових 

порушень та 

активності.  

 

Індивідуальні 

завдання 

 40  Тема 5. Клінічна практика 

фізичної терапії та 

ерготерапії при 

нейродегенеративних 

захворюваннях нервової 

системи. 

ПР 06. Застосовувати 

методи й інструменти 

визначення та 

вимірювання 

структурних змін та 

порушених функцій 

організму, активності 

Індивідуальні 

завдання 
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та участі, трактувати 

отриману інформацію.  

      ПР 07. Трактувати 

інформацію про наявні 

у пацієнта/клієнта 

порушення за 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ ДП).  

       ПР 09. Реалізувати 

індивідуальні програми 

фізичної терапії, 

ерготерапії.  

       ПР 10. 

Здійснювати заходи 

фізичної терапії для 

ліквідації або 

компенсації рухових 

порушень та 

активності.  

 

 50  Тема 6. Клінічна практика 

фізичної терапії та 

ерготерапії при 

захворюваннях периферичної 

нервової системи. 

ПР 06. Застосовувати 

методи й інструменти 

визначення та 

вимірювання 

структурних змін та 

порушених функцій 

організму, активності 

та участі, трактувати 

отриману інформацію.  

      ПР 07. Трактувати 

інформацію про наявні 

у пацієнта/клієнта 

порушення за 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною 

класифікацією 

функціонування, 

Індивідуальні 

завдання 
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обмеження 

життєдіяльності та 

здоров’я дітей та 

підлітків (МКФ ДП).  

       ПР 09. Реалізувати 

індивідуальні програми 

фізичної терапії, 

ерготерапії.  

       ПР 10. 

Здійснювати заходи 

фізичної терапії для 

ліквідації або 

компенсації рухових 

порушень та 

активності.  

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання  

 
№ 

з/п 
Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 
Завдання до практичних 

та лабораторних занять 

http://193.189.127.179:5010/ 

Вчасність виконання завдань 

2 

Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

http://193.189.127.179:5010/ Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці теми 
Правильність, вчасність 

виконання завдань 

 

         Критерії оцінювання: 1. Під час оцінювання знань і умінь студента з 

проходження клінічної практики від кафедри здоров’я людини та фізичної 

культури студент отримує максимально 25 балів при складанні 

диференційованого заліку. Решту 75 балів та загальне оцінювання роботи під час 

практики студент отримує від методиста-керівника клінічного лікувального 

закладу. За участь у практичному занятті та відпрацюванні практичних навичок 

студент отримує 3 бали.  

      2. Після закінчення практики студент подає на кафедру наступні документи: 

індивідуальний план роботи студента (щоденник) з помітками про виконання 

кожного виду роботи та оцінкою за підписом методиста-керівника лікувального 

закладу; розроблений проблемно- та особистісно-орієнтовний алгоритм 

застосування засобів фізичної терапії при травмах та захворюваннях нервової 

системи (за вибором студентом теми); характеристику з бази практики, підписану 

методистом-керівником лікувального закладу і завірену мокрою печаткою 

клінічної організації.  

        3. Під час підсумкового захисту оцінюються: повнота виконання програми 

практики та індивідуальних завдань; якість проявлених теоретичних знань; 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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сформованості практичних компетенцій студентів як майбутніх фахівців з 

фізичної терапії; вміння аналізувати результати власних досліджень та 

відображення їх у звітній документації.  

        Критерії оцінювання результатів діяльності студента під час проходження 

клінічної практики від кафедри (25 балів):  

        – 20-25 балів – виконання програми практики: дотримання режиму практики, 

позитивний відгук методиста-керівника з клінічного лікувального закладу. 

Ведення документації: регулярне ведення звітності, своєчасне і якісне 

оформлення звітних документів.  

       – 15-20 балів – виконання програми практики: неістотні зауваження щодо 

відвідування практики, позитивний відгук методиста-керівника з клінічного 

лікувального закладу (із зазначенням окремих зауважень). Ведення документації: 

регулярне ведення звітності, неістотні зауваження щодо змісту і оформлення 

звітності, своєчасне оформлення звітних документів.  

       – 10-15 балів – виконання програми практики: нерегулярне дотримання 

відвідування практики, істотні зауваження у відгуку методиста-керівника з 

клінічного лікувального закладу. Ведення документації: нерегулярне ведення 

звітності. Переважна більшість питань програми у звіті висвітлена, однак мають 

місце неточність, помилки в оформленні.  

      – 5-10 балів – Виконання програми практики: незадовільне відвідування 

практики, відгук методиста-керівника з клінічного лікувального закладу зі 

значними зауваженнями. Ведення документації: нерегулярне ведення звітності 

або її відсутність, неякісне і несвоєчасне оформлення звітної документації. Звітна 

документація потребує доопрацювання.  

       – 1-5 балів – студент, що не виконав програму практики (отримав 

незадовільний відгук від методиста-керівника з клінічного лікувального закладу 

або незадовільну оцінку при складанні заліку), направляється на практику 

повторно при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом, чи 

відраховується з вищого навчального закладу. 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Політика курсу 

1. Студент зобов’язаний відвідувати клінічну практику відповідно до 

встановленого розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд.  

2. Умови допуску до підсумкового контролю:  

       – відвідування (або відпрацювання) усіх занять;   

       – наявність конспекту лекції чи самопідготовки;  

       – активна участь у практичних заняттях (відповіді на запитання, доповнення);  

       – вчасне виконання індивідуальних завдань з самостійної роботи;   

       – складання підсумкових завдань за змістовним модулем.  

       3. Умови щодо дедлайнів та перескладання:   

       – звіти, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за 

вид діяльності балів);  

      – перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (напр.: 

участь у змаганнях, конференціях тощо) і оцінюється без зниження оцінки. 

         4. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести. 

 

Рекомендована література 

Базова 

          1. Воронин Д. М. Проблемы преподавания дисциплины «Физическая 

реабилитация при заболеваниях нервной системы». Слобожанський науково-

спортивний вісник. 2001. Вип. 2. С. 166–169.  

      2.  Кадыков А. С., Черникова Л. А. Реабилитация неврологических больных.  

М. : МЕДпресс-информ, 2008. 560 с. 

      3. Каптелин А. Ф. Лечебная физическая культура в системе медецинской 

реабилитации: Руководство для врачей. М: 1985. 428 с. 

      4.  Коган О. Г., Найдин В. Л. Медицинская реабилитация в неврологи и 

нейрохирургии. М.: 1988. 286 с. 

      5.  Марченко О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями 

нервової системи: навч. посібник. К.: Олімпійська література, 2006.  196 с.  

       6. Медицинская реабилитация: руководство для врачей / под ред. В.А. 

Епифанова.  М.: МЕДпресс-Информ, 2005. 328 с. 

       7.  Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник для ВУЗів. К. : Олімпійська 

література, 2010. 438 с. 

       8.  Физическая реабилитация: учебник / под общ. ред. проф. С. Н. Попова.  

Изд. 3-е.  Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  608 с. 

       9. Філак Ф. Г., Александрович Т. А., Головацький Т. А. Фізична реабілітація у 

неврології: збірник тестів для магістрів. Ужгород, 2011. 79 с. (Електронна версія 

на кафедрі фізичної реабілітації ФЗФВ УжНУ). 

 

Допоміжна  

       10. Кочесов В. А. Основы интенсивной реабилитации. Травма позвоночника и 

спинного мозга. Э ЛБИ-СПб., 2005.128 с. 

       11. Курако Ю. Л., Вайсфельд Д. Н. Восстановительное лечение в условиях 

курорта больных перенесших інсульт. К.: Здоров’я, 1981.  136 с. 

       12. Медицинская реабилитация: руководство: в 3-х т. / под ред. В. М. 

Боголюбова. М.: Смоленск: Знак почета, 2007.  Т. 2.  632 с. 

       13. Рассел С. М. Диагностика повреждения периферических нервов; пер. с 

англ. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 251 с. : ил.  

       14. Шкали в нейрореабілітації / Укр. Асоц. боротьби з інсультом; уклад.:   М. 

В. Гуляєва, Н. І. Піонтківська, М. І. Піонтківський; наук. ред.: В. А. Голик, Д. В. 

Гуляєв, М. Я. Романишин. Київ : Д. В. Гуляєв [вид.], 2014. 67 с.  

 

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

 

        Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 
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демократичних процесів і гуманізації суспільства. Для інтеграції студентів із 

обмеженими можливостями в освітній процес Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського створена система дистанційного 

навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних 

технологій. Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна 

знайти за посиланням:  http://krnu.org/enrol/index.php?id=599; 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=213. 

 

 
 

            

http://krnu.org/enrol/index.php?id=599
http://krnu.org/enrol/index.php?id=213

