
Опис навчальної дисципліни 

 

2.9. Реабілітаційні технології. 

Тип дисципліни:  

нормативна  

Семестр:  

четвертий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 

32, практичні – 16. 

Лектори:  

к. мед. н., доц. Матрошилін О.Г. 

Результати навчання:  

– знати поняття: лікувальна фізична культура, форми лікувальної 

фізичної культури, періоди лікувальної фізичної культури, фізичні 

вправи, класифікація фізичних вправ, фізіотерапія, штучні і природні 

фізичні фактори, гальванізація, електрофорез, електростимуляція, 

діадинамотерапія, інтерференцтерапія, ампліпульстерапія, 

індуктотермія, франклінізація, аерозольтерапія, ультразвукова  терапія, 

фонофорез, інфрачервоне, ультрафіолетове випромінювання, 

біологічна доза, лазеротерапія, гідротерапія, бальнеотерапія,    пелоїди, 

кліматотерапія, кліматоутворюючі фактори, курорт, санаторно-

курортний відбір; 

– знати класифікацію курортів та основні клімато-географічні та 

бальнеологічні характеристики рекреаційних регіонів України; 

– знати основні принципи організації санаторно-курортної реабілітації; 

 

– вміти формулювати проблему, яка розглядається; 

– вміти визначити мету і завдання дослідження; 

– вміти відбирати попередні знання які необхідні для планування і 

виконання спостережень та інтерпретації його результатів. 

– вміти навчити хворого методам самоконтролю за фізичним 

навантаження  на заняттях ЛФК . 

– вміти вмикати і вимикати фізіотерапевтичний апарат; 

– провести контроль наявності електромагнітного поля при проведенні 

процедур е.п. УВЧ; 

– визначити еритемну дозу ультрафіолетового опромінення; 

– вміти написати призначення фізіотерапевтичної процедури; 

– вміти провести оцінку мінеральної води за її фізико-хімічної 

характеристики згідно класифікації та написати фізико-хімічну 

формулу мінеральної води; 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

 

 



Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– Анатомія людини; 

– Фізіологія людини; 

– Біохімія; 

– Функціональна діагностика; 

– Фізична реабілітація при захворюванні внутрішніх органів; 

– Фiзична реабілітація при захворюваннях нервової системи; 

– Фiзична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату; 

– Фiзична реабiлiтацiя в хірургії; 

– Фiзична реабiлiтацiя в педіатрії. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Основи лікувальної фізичної культури. Організація ЛФК в лікувально-

профілактичних установах. Методи контролю і оцінки ефективності ЛФК. 

Предмет і об’єкт дослідження фізіотерапії. Електролікування. 

Світлолікування. Лікування ультразвуком. Гідротермотерапія. Організація 

санаторно-курортної реабілітації.  

Рекомендована література:  

1. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: 

Медицина, 1999. – 304 с. 

2. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина/Клапчук В.В., Дзяк 

Г.В., Муравов І.В./за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка.- К.:Здоров`я.-

1995.-312 с. 

3. Матрошилін О.Г. Фізіотерапія: навчальний посібник [для фахівців ОКР 

«Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини»] / 

Матрошилін Олексій Григорович, Алєксєєв Олександр Іванович, 

Рогаля Юрій Львович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2013. – 295 с. 

4. Матрошилін О.Г., Зав’ялова О.Р., Рогаля Ю.Л. “Основи загальної 

фізіотерапії та курортології” – Дрогобич, 2006. – 187 с. 

5. Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Методичні рекомендації до проведення 

практичних і лабораторних занять з фізіотерапії. – Дрогобич, 2006. – 60 

с. 

 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, перевірка 

практичних навичок, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік у четвертому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації.  


