
Опис навчальної дисципліни 

 

2.2. Курортологія та фізіотерапія 

Тип дисципліни: 

нормативна. 

Семестр: 

восьмий. 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 24, 

практичні – 24. 

Лектор: 

к. мед. н., доц. Матрошилін О. Г. 

Результати навчання: 

- знати механізм дії фізичних факторів, вплив фізичних факторів на основні 

патологічні процеси і функції різних органів й систем організму, показання та 

протипоказання до їхнього застосування; 

- вміти визначити доцільні методи впливу фізичними факторами, призначати питний 

режим мінеральних вод при тих чи інших захворюваннях, вибрати оптимальний 

для хворого фізіотерапевтичний комплекс; 

- проводити фізіотерапевтичні процедури, використовуючи методи впливу фізичних 

чинників на організм людини, дати оцінку перебігу захворювання та ефективності 

впливу фізичних факторів, оцінити можливі ускладнення захворювання та 

ускладнення, пов'язані з впливом фізичних факторів; 

- дати рекомендації хворим щодо застосування природних лікувальних факторів в 

домашніх умовах. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

- анатомія людини; 
- фізіологія людини; 

- функціональна діагностика; 

- діагностика і моніторинг стану здоров'я; 

- фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату; 

- фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Фізіотерапія як навчальна та наукова дисципліна. Фізична характеристика 

електричного струму та електричних властивостей тканин організму. Постійний 

електричний струм. Фізична характеристика електричного струму та електричних 

властивостей тканин організму. Постійний електричний струм. Лікувальне застосування 

імпульсного та змінного електричного струму, електромагнітного поля, 

електромагнітних випромінювань. Основи лікувального застосування оптичного 

випромінювання. Лікувальне застосування ультразвуку. Інгаляційна терапія. 

Кліматолікування. Основи водолікування, термолікування. Організація санаторно-

курортної реабілітації. Фізіопрофілактика 

Рекомендована література: 

1. Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І., Рогаля Ю.Л. Фізіотерапія: навч. посіб. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2013. – 296 с. 

2. Матрошилін О.Г. Фізична рекреація і курортологія. Методичні матеріали до 

проведення практичних занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 2006. – 34 с. 



3. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия. (учебник)– КИ., СПб.: 

СЛП, 1998. – 480 с. 

4. Санаторно-курортна справа // Основи реабілітації, фізіотерапії, ЛФК і масажу: 

Підручник / За ред. проф. В.В.Клапчука та проф. О.С.Полянської. –  Чернівці: Прут, 2006 

Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: усні відповіді і тестовий контроль на практичних заняттях, 

виконання самостійної роботи, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: залік у восьмому семестрі.  

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 
Кафедра: 

фізичної терапії, ерготерапії. 


