
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни «ФР у невропатології»,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 

 

 

 

 

6.04.2020 

 

 

14.00-15.20 

 

 

15.30-16.50 

 

 

15.30-16.50 

 

 

14.00-15.20 

 

15.30-16.50 

 

 

15.30-16.50 

 

 

Пр.заняття 

 

 

Пр.заняття 

 

 

Лекція 

 

 

Пр. заняття 

 

Пр.заняття 

 

 

Лекція 

 

 

Загальні основи фізичної 

реабілітації при патології нервової 

системи. Клініко-фізіологічне 

обґрунтування. 

Поняття та види інсульту. Фізична 

реабілітація хворих при ішемічному 

інсульті. 

 

Неврози. Види неврозів. 

Особливості клінічного перебігу. 

Завдання реабілітації.  

Поняття про геморагічний інсульт. 

Особливості фізичної реабілітації 

залежно від періоду захворювання. 

Поняття та види черепно-мозкових 

травм. Особливості фізичної 

реабілітації. 

 

Фізична реабілітаці при 

дегенеративно-дистрофічних 

ураженнях хребта. 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 10.02. Доповнити свій 

конспект. В зазначений час задати запитання 

викладачу 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 10.02. Доповнити 

конспект. В зазначений час задати запитання 

викладачу. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу. 

Доповнити конспект. В зазначений час задати 

запитання викладачу. 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 17.02. Доповнити 

конспект. В зазначений час задати запитання 

викладачу. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час задати 

запитання викладачу. 

 

 



 

13.04.2020 

 

 

 

27.04.2020 

 

 

 

 

 

04.05.2020 

 

11.05.2020 

 

 

 

18.05.2020 

 

25.05.2020 

14.00-15.20 

 

15.30-16.50 

 

14.00-15.20 

 

15.30-16.50 

 

 

 

15.30-16.50 

 

14.00-15.20 

 

15.30-16.50 

 

15.30-16.50 

 

15.30-16.50 

 

Пр.заняття 

 

Пр.заняття 

 

Лаб.заняття 

 

Лаб.заняття 

 

 

 

Лаб.заняття 

 

Лаб.заняття 

 

Лаб.заняття 

 

Лаб.заняття 

 

Лаб.заняття 

 

Травми спинного мозку. 

Особливості фізичної реабілітації 

при травмах спинного мозку. 

Фізична реабілітація хворих на 

дитячий церебральний параліч. 

Фізична реабілітація при неврозах. 

Неврози. Види неврозів. 

Особливості клінічного перебігу. 

Завдання реабілітації. 

Фізична реабілітація при 

дегенеративно-дистрофічних 

ураженнях хребта. Особливості 

фізичної реабілітації при 

остеохондрозі хребта з 

неврологічними проявами. 

Фізична реабілітація при 

захворюваннях і ушкодженнях 

периферичної нервової системи. 

Особливості фізичної реабілітації 

при невриті лицьового та 

трійчастого нервів. 

Особливості фізичної реабілітації 

при невритах: променевого, 

ліктьового та серединного нервів. 

Особливості фізичної реабілітації 

при невриті сідничного, стегнового, 

велико- та малогомілкових нервів. 

Особливості фізичної реабілітації 

при енцефаліті, НЦД. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 24.02. Доповнити 

конспект. В зазначений час задати запитання 

викладачу. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 23.03. Доповнити 

конспект. В зазначений час задати запитання 

викладачу. 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію за 6.04. Доповнити 

конспект. В зазначений час задати запитання 

викладачу. 

 

Зробити конспект по заданій темі,  

перечитати, опрацювати лекцію за 24.02.  В 

зазначений час задати запитання викладачу. 

Зробити конспект по заданій темі,  

перечитати, опрацювати лекцію за 2.03.  В 

зазначений час задати запитання викладачу. 

Зробити конспект по заданій темі.  В 

зазначений час задати запитання викладачу. 

Зробити конспект по заданій темі,  

перечитати, опрацювати лекцію за 5.03.  В 

зазначений час задати запитання викладачу. 

Зробити конспект по заданій темі.  В 

зазначений час задати запитання викладачу. 


