
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни «ФР у хірургії та травматології», викладач Чумак Ю.Ю., 32 ВЛФ 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

16.03.2020 

 

 

23.03.2020 

 

 

 

 

 

30.03.2020 

 

06.04.2020 

 

 

 

 

13.04.2020 

12.30-13.50 

 

 

12.30-13.50 

 

 

14.00-15.20 

 

 

12.30-13.50 

 

12.30-13.50 

 

 

14.00-15.20 

 

12.30-13.50 

Лекція 

 

 

Лекція 

 

 

Лекція 

 

 

Лекція 

 

Пр.заняття 

 

 

Пр.заняття 

 

Пр.заняття 

Задачі фізичної реабілітації після 

хірургічного лікування кіл (грижі). 

 

Фізична реабілітація хворих після 

оперативних втручань на 

сечостатевій системі у чоловіків та 

жінок. 

Особливості фізичної реабілітації 

після видалення злоякісних пухлин 

різної локалізації. 

 

Реабілітаційні заходи після 

мастектомії. 

 

Реабілітація хворих на гострі гнійні 

захворювання шкіри та підшкірної 

клітковини. 

Реабілітація хворих на трофічні 

виразки і пролежні. 

Реабілітація хворих при запальних 

ураженнях кровоносних судин. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу. 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу. 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу. 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 17.02. Доповнити свій 

конспект. В зазначений час задати запитання 

викладачу. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 24.02. Доповнити свій 

конспект.  

 



27.04.2020 

 

4.05.2020 

 

 

 

 

18.05.2020 

 

 

 

 

25.05.2020 

 

 

 

 

01.06.2020 

 

 

12.30-13.50 

 

12.30-13.50 

 

 

14.00-15.20 

 

12.30-13.50 

 

 

14.00-15.20 

 

12.30-13.50 

 

 

14.00-15.20 

 

12.30-13.50 

 

Пр.заняття 

 

Пр.заняття 

 

 

Пр.заняття 

 

Пр.заняття 

 

 

Пр.заняття 

 

Пр.заняття 

 

 

Пр.заняття 

 

Пр.заняття 

Фізична реабілітація хворих на 

гнійно-запальні захворювання 

суглобів. 

Особливості фізичної реабілітації 

хворих при втручаннях на органах 

грудної клітки. 

Фізична реабілітація хворих після 

операцій на серці. 

 

Фізична реабілітація хворих при 

втручанні на органах черевної 

порожнини. 

Задачі фізичної реабілітації після 

хірургічного лікування грижі. 

 

Застосування засобів фізичної 

реабілітації в післяопераційний 

період при хірургічних втручаннях 

з приводу гострого апендициту. 

Фізична реабілітація хворих після 

оперативних втручань на 

сечостатевій системі. 

Особливості фізичної реабілітації 

після видалення злоякісних пухлин 

різної локалізації. 

 Доповнити свій конспект по заданій темі. 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 6.03. Доповнити свій 

конспект. В зазначений час задати запитання 

викладачу. 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 6.03. Доповнити свій 

конспект. В зазначений час задати запитання 

викладачу. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 16.03. Доповнити свій 

конспект. В зазначений час задати запитання 

викладачу. 

Доповнити свій конспект по заданій темі. В 

зазначений час задати запитання викладачу. 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 23.03. Доповнити свій 

конспект. В зазначений час задати запитання 

викладачу. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 23.03. Доповнити свій 

конспект. В зазначений час задати запитання 

викладачу. 



 


