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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Клінічна пратика з фізичної терапії та 

ерготерапії при порпушенні діяльності опорно-

рухового апарату 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: «Фізична терапія, ерготерапія» 

Рік навчання 3, семестр 6 

Кількість кредитів: 6  

Мова викладання: українська 

Звітність: диф. залік 

http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-

zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-

formy-navchannya-zi-specialnosti 

 

Викладач: 

 

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 

у студентів можливостей адекватно трактувати інформацію про наявні у 

пацієнта/клієнта порушення з боку ОРА відповідно до Міжнародної класифікації 

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

класифікацією функціонування. Обсяг дисципліни – 6 кредити ЄКТС. Основні 

теми: клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при пошкодженнях 

верхнього плечового поясу та кісток верхньої кінцівки; клінічна практика з 

фізичної терапії та ерготерапії при пошкодженнях нижньої кінцівки; клінічна 

практика з фізичної терапії та ерготерапії при ендопротезуванні суглобів; клінічна 

практика фізичної терапії та ерготерапії при пошкодженнях кісток тазу; клінічна 

практика фізичної терапії та ерготерапії при пошкодженнях хребта; клінічна 

практика фізичної терапії та ерготерапії при неспецифічних болях у спині, при 

сколіозі та порушеннях постави.     

  

  

Компетентності та програмні результати навчання 

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
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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.  

        ПР 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення 

реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, 

допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування.  
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        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 

пошкодженнях верхнього плечового поясу та кісток верхньої кінцівки. 

Застосування клінічних шкал/тестів для оцінки функціональних порушень 

(рухової функції, координаційної функції, амплітуди рухів, сили м’язів, тощо); 

постановка реабілітаційного діагнозу, визначення довгострокових і 

короткострокових цілей фізичної терапії та ерготерапії. Планування проблемно- 

та особистісно-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 при переломах лопатки і 

ключиці, при переломах плечової кістки та переломах кісток передпліччя та 

кисті.  

      Тема 2. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

пошкодженнях нижньої кінцівки. Застосування клінічних шкал/тестів для 

оцінки функціональних порушень (рухової функції, координаційної функції, 

амплітуди рухів, сили м’язів, тощо); постановка реабілітаційного діагнозу, 

визначення довгострокових і короткострокових цілей фізичної терапії та 

ерготерапії. Планування проблемно- та особистісно-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 

переломах стегнової кістки, кісток гомілки та переломах кісток стопи.  

      Тема 3. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

ендопротезуванні суглобів. Застосування клінічних шкал/тестів для оцінки 

функціональних порушень (рухової функції, координаційної функції, амплітуди 

рухів, сили м’язів, тощо); постановка реабілітаційного діагнозу, визначення 

довгострокових і короткострокових цілей фізичної терапії та ерготерапії. 

Планування проблемно- та особистісно-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 ендопротезуванні  

суглобів.     

        Тема 4. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

пошкодженнях кісток тазу. Застосування клінічних шкал/тестів для оцінки 

функціональних порушень (рухової функції, координаційної функції, амплітуди 

рухів, сили м’язів, тощо); постановка реабілітаційного діагнозу, визначення 
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довгострокових і короткострокових цілей фізичної терапії та ерготерапії. 

Планування проблемно- та особистісно-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 ізольованих переломах 

кісток тазу. Особливості застосування засобів фізичної терапії при 

пошкодженнях переднього напівкільця (перелом типу «метелика», розрив 

симфізу). Особливості застосування засобів фізичної терапії при пошкодженнях 

Мальгеня та Волюм’є.  

       Тема 5. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

пошкодженнях хребта. Застосування клінічних шкал/тестів для оцінки 

функціональних порушень (рухової функції, координаційної функції, амплітуди 

рухів, сили м’язів, тощо); постановка реабілітаційного діагнозу, визначення 

довгострокових і короткострокових цілей фізичної терапії та ерготерапії. 

Планування проблемно- та особистісно-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 мініінвазивних втручаннях 

при компресійних переломах хребців (кіфопластика та вертебропластика).  

       Тема 6. Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при 

неспецифічних болях у спині, при сколіозі та порушеннях постави. 

Терапевтичні вправи і терапевтичні заняття, що використовуються в лікуванні 

неспецифічного болю у спині. Методи обстеження та особливості втручання у 

фізичній терапії та ерготерапії при сколіотичній деформації хребта. 

Застосовання медичних, педагогічних та інш. аспектів фізичної терапії та 

ерготерапії на різних етапах відновлення при сколіозі та порушеннях постави.  

 

Структура курсу 

 

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. 

 

30 

 Тема № 1. Клінічна 

практика з фізичної терапії 

та ерготерапії при 

пошкодженнях верхнього 

плечового поясу та кісток 

верхньої кінцівки 

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 

Індивідуальні 

завдання 
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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.  

 

 30  Тема 2. Клінічна практика з 

фізичної терапії та 

ерготерапії при 

пошкодженнях нижньої 

кінцівки. 

      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.  

 

Індивідуальні 

завдання 

 30     Тема 3. Клінічна практика з 

фізичної терапії та 

ерготерапії при 

        ПР 13. Обирати 

оптимальні форми, 

методи і прийоми, які б 

забезпечили шановливе 

Індивідуальні 

завдання 
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ендопротезуванні суглобів. 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 

за допомогою 

самоосвіти, 

оцінювати й 

представляти власний 

досвід, аналізувати й 

застосовувати досвід 

колег. 

 

 30  Тема 4. Клінічна практика з 

фізичної терапії та 

ерготерапії при 

пошкодженнях кісток тазу. 

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 

Індивідуальні 

завдання 
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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.  

 

 30  Тема 5. Клінічна практика з 

фізичної терапії та 

ерготерапії при 

пошкодженнях хребта. 

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).  

Індивідуальні 

завдання 
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       ПР 09. Реалізувати 

індивідуальні програми 

фізичної терапії, 

ерготерапії.  

       ПР 10. 

Здійснювати заходи 

фізичної терапії для 

ліквідації або 

компенсації рухових 

порушень та 

активності.  

 

 30  Тема 6. Клінічна практика з 

фізичної терапії та 

ерготерапії при 

неспецифічних болях у спині, 

при сколіозі та порушеннях 

постави. 

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 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання  
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№ 

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; 

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 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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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 

 

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 
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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. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести. 

 

Рекомендована література 

Базова 

          1. Белова А. Н. Реабилитационное обследование больных с нарушением 

двигательных функций. Руководство по реабилитации больных с двигательными 

нарушениями. М.: АОЗТ «Антидор», 2014. Т.1. С. 25–104.  

         2. Богдановська Н. В. Фізична реабілітація хворих різних нозологічних 

форм. Навчальний посібник. Запоріжжя, 2011. 314 с. 

         3. Верхало Ю. Н. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и 

рекреации. М.: Советский спорт, 2004.  534 с. 

        4. Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья. Краткая версия. СПб.: Изд-во С.- Петербургского 

ин-та усовершенствования врачей-экспертов, 2013. 227 с.  

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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        5. Новик А. А. Руководство по исследованию качества жизни.  2-е изд.  М.: 

ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2015.  320 с  

       6. Скляренко Є. Т. Травматологія і ортопедія: підручник. — К. : Здоров’я, 

2005. 384 с.  

      7. Уэстрайх Н. Г. Основные методы физической реабилитации больных с 

двигательными нарушениями. Минск. БелАПДИ-«Открытые двери», 2012. 194 с.  

      8. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / под. ред.             

А. Н. Беловой, О. Н. Щепетовой.  М.: Антидор, 2012.  440 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 

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

