
Паспорт 

науково-дослідної лабораторії теоретико-методичних 

проблем формування культури здоров’я людини 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії 
 

1. Місце знаходження наукової лабораторії теоретико-методичних проблем формування культури здоров’я 

людини: Театральна вулиця, 2, м. Дрогобич, Львівська область, 82100 

 

2. Навчально-допоміжний персонал наукової лабораторії теоретико-методичних проблем формування культури 

здоров’я людини: 

 
№ з/п Назва посад Кількість штатних одиниць 

 Немає - 
 

3. Площа лабораторії – масажний кабінет – 30,4 м
2
, фізіотерапевтичний кабінет – 14,8 м

2
, кабінет доклінічної 

підготовки – 9,5, зал фізичної терапії – 42 
  
м

2 
 

 

4. Кількість навчальних посадочних місць – 10. 

 

5. Кількість комп'ютерів, які використовуються в лабораторії та їх марка: 

 
№ з/п Марки комп'ютерів Кількість одиниць 

 Немає  

   

 

Перелік прикладних комп'ютерних програм, які використовуються в науковій лабораторії теоретико-методичних 

проблем формування культури здоров’я людини (додаток 1) 

 

 

6. Перелік навчальних дисциплін, заняття з яких проводяться в науково-дослідній лабораторії   у навчальному 

році: 

 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

№ з/п Назви дисциплін Семестри, в яких вивчаються 

1. Вступ у фізичну терапію та ерготерапію І сем. 

2. Основи фізичної терапії та ерготерапії І сем. 

3. Пропедевтика внутрішніх хвороб      ІІІ сем. 

4. Терапевтичні вправи V сем. 

5. Основи медичної та соціальної реабілітації І сем. 

6. Масаж IV сем. 

7. Лікувально-реабілітаційний масаж V сем. 

8. Функціональна діагностика VIII сем. 

9. Основи травматології та ортопедії (за проф. 

спрямуванням) 
IV сем. 

10. Обстеження, методи оцінки та контролю при 

порушенні діяльності ОРА 
V сем. 

11. Фізична терапія та ерготерапія при 

порушеннях опорно-рухового апарату 
V-VI сем. 

12. Фізична терапія та ерготерапія при 

захворюваннях внутрішніх органів 
IV сем. 

13. Обстеження, методи оцінки та контролю при 
поруш. діяльності нервової системи 

VII сем. 

14. Фізична терапія та ерготерапія при 

порушеннях діяльності нервової системи 
VII-VIII сем. 

15. Технічні засоби у ФТ та ЕТ VIII сем. 

16. Основи діагностичних досліджень у ФР VIII сем. 

17. Методи досліджень у лікарському контролі VIII сем. 

18. Курортологія та фізіотерапія VIII сем. 



19. Основи фізіотерапії VIII сем. 

20. Догляд за хворими з елементами ФР VI сем. 

21. Долікарська допомога при невідкладних станах VI сем. 

22. Курсові та конкурсні наукові роботи з фізичної 

терапії, ерготерапії. 
 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

№ з/п Назви дисциплін Семестри, в яких вивчаються 

1. Фізіобальнеотерапія при порушенні діяльності 
опорно-рухового апарату 

І сем. 

2. Фізіобальнеотерапія при захворюваннях 

серцево-судинної і дихальної систем 
І сем. 

3. Фізична терапія в геронтології та геріатрії      І сем. 

4. Фізична терапія при травмі та політравмі ІІ сем. 

5. Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних 

захворюваннях 
ІІ сем. 

 Масаж у педіатрії ІІ сем. 

6. Основи системи інтенсивної 
нейрофізіологічної реабілітації 

I сем. 

7. Ерготерапія в психіатрії І сем. 

8. Фізична терапія в акушерстві  та гінекології II сем. 

9. Прикладна теорія ерготерапії IІ сем. 

10. Фізична терапія при травмах опорно-рухового 

апарату в спортсменів 
ІІ сем. 

11. Фізична терапія в онкології ІI сем. 

12. Магістерські та конкурсні наукові роботи з 
фізичної терапії, ерготерапії. 

 

\ 

 

 

Обсяги навчальної роботи із зазначених дисциплін та орієнтовний перелік тем практичних занять відображені в 

навчальних програмах робочих дисциплін https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 

 

6. Перелік методичних посібників, виданих кафедрою щодо організації занять в науково-дослідній лабораторії 

теоретико-методичних проблем формування культури здоров’я людини (додаток 2). 

7.   Посадові інструкції працівників лабораторії (додаток 3). 

8. Інструкції з правил техніки безпеки в лабораторії (додаток 4). 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, 

канд.мед.наук, доцент :                      Н.Р. Закаляк 

 
Керівник лабораторії: 

професор, док.мед.наук, 

професор кафедри фізичної терапії                                                                       І.С. Флюнт 

   23.12.2020 р. 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp


Додаток 2 
до паспорта науково-дослідної лабораторії теоретико-методичних 

проблем формування культури здоров’я людини 

 

 
 

Перелік 

методичних посібників, виданих кафедрою щодо організації занять  в 

науковій лабораторії теоретико-методичних проблем формування культури 

здоров’я людини кафедри фізичної терапії, ерготерапії 
№з/п Назви посібників 

(з повним бібліографічним описом) 

Тираж К-сть посібників у 

лабораторії бібліотеці 

1 Лук’янченко М.І. Оздоровчі технології осіб похилого і 

старечого віку М.І. Лук’янченко, Н.М. Грибок, І.В. Прихода. 

Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2015. – 124 с. 

100 5 20 

2 Іваніків Н. Основи фізичної реабілітації: методичні 

рекомендації до проведення семінарських занять // 

Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2016. – 48 с. Рекомендовано до друку 

вченою радою ДДПУ імені Івана Франка (протокол № 3 від 

29.02.2016 р.). 

100 20 20 

3 Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична 

реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: методичні 

матеріали до практичних занять (частина І) [для  підготовки 

фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та 

заочної  форм навчання галузі знань – 0102  Фізичне 

виховання, cпорт і здоров`я людини  напряму підготовки – 

6.010203  Здоров’я людини] / Н.Р. Закаляк, О.Г. Матрошилін, 

Ю. Л. Рогаля. – Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2016. – 72с. 

100 20 20 

4 Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична 

реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. 

матеріали до практ. занять (частина II) [для  підготовки 

фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та 

заочної  форм навчання галузі знань – 0102  Фізичне 

виховання, cпорт і здоров`я людини  напряму підготовки – 

6.010203  Здоров’я людини]  / Закаляк Н.Р., О.Г. Матрошилін, 

Ю.Л. Рогаля. - Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2016. – 52 с. 

100 20 20 

5 Зорик М.М. Фізична реабілітація: методичний посібник до 

проведення практичних занять [для підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, напряму 

підготовки 6.010201 Фізичне вихованки, галузі знань 0102 

Фізичне вихованя, спорт та здоров'я людини ] / Мар’яна 

Михайлівна Зорик . — Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка — 2016. – 88 с. 

100 20 20 

6 Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г. Методичні рекомендації до 

написання курсових робіт / Н.Р. Закаляк, О.Г. Матрошилін. — 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2017. – 26 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ 

імені Івана Франка, протокол №7 від 27.04.2017 р.) 

100 20 20 

7 Грибок Н.М. Масаж :  методичні  матеріали  до  практичних  

занять  / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2017. – 118 с. 

100 20 20 



8 Грибок Н.М., Зорик М.М. Вступ у фізичну реабілітацію: 

методичні  матеріали  до  практичних  занять  / Н.М. Грибок, 

М.М. Зорик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2017. – 38 с. 

100 20 20 

9 Іваніків Н. Основи фізичної реабілітації: методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів // Навчальний 

посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. – 48 с. 

100 20 20 

10 Грибок Н.М. Формування культури здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи в умовах навчально-виховного 

процесу з фізичного виховання : монографія / Ніна Миколаївна 

Грибок – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. – 2018. – 184 с. 

100 5 5 

11 Лікувальна фізична культура: методичні матеріали до 

проведення практичних занять / І.С. Флюнт, О.Г. Матрошилін, 

М.М. Кузан. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка, 2018. 76 с. 

100 20 20 

12 Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і 

дихальної системи: методичні матеріали до проведення 

практичних занять [для студентів ЗВО] / О.Г. Матрошилін, 

Ю.Л. Рогаля, М.М. Кузан. Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2018. – 80 с. 

100 20 20 

13 Грибок Н.М. Сучасні проблеми геронтології : методичні 

матеріали до самостійної роботи студентів [для підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі 

знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія] / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. – 48 с. 

100 20 20 

14 Закаляк Н. Р., Герасименко О.С. Фізична реабілітація при 

порушенні опорно-рухового апарату: методичні матеріали до 

практичних занять (частина I) / Н.Р. Закаляк, О.С. 

Герасименко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2018. – 115 с. 

100 20 20 

15 Іваніків Н. Наукові дослідження у системі фізичної 

реабілітації: методичні матеріали до проведення практичних 

занять: [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, за спеціальністю 227 Фізична реабілітація, галузі 

знань 22 Охорона здоров’я] / Н.М. Іваніків. – Дрогобич: 

Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2018. –   64 с. 

100 20 20 

16 Іваніків Н. Функціональна діагностика: методичні матеріали до 

практичних занять / Н. М. Іваніків. - Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2019. – 71 с. 

100 20 20 

17 Підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти : навч.-метод. посіб. [для підготовки 

фахівців спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»] / 

укладачі: Н.М. Грибок, Н.Р. Закаляк,  О.Г. Матрошилін – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2019.   –  55 с. 

100 20 20 

 

 

Завідувач кафедри                       доц. Закаляк Н.Р. 

 

Зав. лабораторією             проф.  Флюнт І.С. 


