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1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 
Галузь знань – 22 Охорона здоров’я  
Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 
Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія 
Загальний обсягдисципліни – 4 кредити ЄКТС 
Статус дисципліни – обов’язкова 
Інститут – фізичної культури і здоров’я 
Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 
Курс – 4,семестр – 7,вид підсумкового контролю – залік 
Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного 

викладу, дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі 

завдання, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, рольові 

ігри, web-орієнтовані і мультимедійні технології 

Форми навчання: денна(дистанційна) 
Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 
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Денна 4 7 120/4 48 24 – 24 - 72 – + - 

 

2. Викладачі 
Ружило Софія Василівна 

E-mail: doktor-0701@ukr.net 

Доктор медичних наук, доцент кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії 

Рогаля Юрій Львович 

E-mail: jurogala@gmail.com 

Cтарший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії 

 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання: засвоєння студентами теоретичних знань та формування практичних 

вмінь та навичок щодо особливостей проведення фізіотерапевтичних процедур та 

застосування санаторно-курортного лікування у фахово-реабілітаційній діяльності для 

відновлення здоров’я і працездатності хворих. 

Результати навчання:  

Здобувач вищої освіти повинен знати: 

- основи організації фізіотерапевтичної служби і курортної справи в Україні; 

- правила і вимоги до обладнання фізіотерапевтичного відділення (кабінету), 

експлуатації  та техніки  безпеки при організації фізіотерапевтичного відділення 

(кабінету); 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp
mailto:doktor-0701@ukr.net
mailto:jurogala@gmail.com


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

процеси і функції різних органів і систем організму; 

- принципи призначення фізичних факторів і процедур; 

- основні клінічні симптоми і синдроми захворювань, при яких використовують методи 

фізіотерапії; 

- принципи використання фізичних факторів для профілактики захворювань і 

реабілітації хворих, в т. ч. диспансерних груп; 

- показання та протипоказання до застосування фізичних факторів. 

Здобувач вищої освіти повинен вміти: 

- визначити доцільні методи впливу фізичними факторами при тих чи інших 

захворюваннях, вибрати оптимальний для хворого фізіотерапевтичний комплекс; 

- зробити диференційоване призначення санаторного режиму лікування, питного 

режиму мінеральних вод, водо-теплолікувальних процедур, враховуючи стадію 

перебігу захворювання; 

- визначити тривалість холодового навантаження процедур аеро-, таласотерапії згідно 

нозологічних форм;  

- самостійно проводити фізіотерапевтичні процедури, використовуючи методи 

впливу фізичних чинників на організм людини з метою відновлення та 

профілактики.  

- 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. 

- використовувати вимоги  медичної етики і деонтології у фізіотерапії; 

Компетентності: 

загальні: 

- здатність відповідати за результати професійної діяльності.Володіти сукупністю 

компетенцій з питань безпеки життєдіяльності в умовах небезпечних і надзвичайних 

ситуацій; 

фахові: 

- здатність пояснювати потребу у заходах фізичної терапії й ерготерапії, принципи їх 

використання і зв'язок з охороною здоров’я; 

- здатність провадити безпечну практичну діяльність за згодою пацієнта / клієнта та 

практикуючого фахівця; 

- здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію; 

- здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів функціональним 

можливостям та потребам пацієнта/клієнта: 

- здатність шукати шляхи постійного покращення якості надання послуг з фізичної 

терапії та ерготерапевтичних послуг. 

Пререквізити дисципліни: передумовами для вивчення дисципліни «Курортологія та 

фізіотерапія» є використання  засвоєних знань з навчальних дисциплін: «Вступ у фізичну 

терапію, ерготерапію», «Основи фізичної реабілітації», «Фізіологія людини», «Біологія та 

основи генетики», «Загальна теорія здоров’я», «Фізична реабілітація при захворюваннях 

внутрішніх органів». 

Постреквізити дисципліни: набуті під час вивчення «Курортології та фізіотерапії» 

знання і вміння будуть застосовуватись студентами при вивченні таких навчальних 

дисциплін як «Фізична реабілітація в педіатрії», «Фізична реабілітація при захворюваннях 

нервової системи», «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів», а 

також під час проходження клінічних практик у 7-8 семестрах. 

4. Програма дисципліни 



Зміст основних розділів дисципліни 

Тема 1. Фізіотерапія як навчальна та наукова дисципліна. 

Визначення поняття “Фізіотерапія”, предмет і об’єкт дослідження фізіотерапії.  

Класифікація фізичних чинників, короткий історичний нарис розвитку фізіотерапії. 

Реакції-відповіді організму на дію фізичних чинників. Принципи сучасної фізіотерапії, 

документація, техніка безпеки. Поняття про сумісність фізіотерапевтичних процедур. 

Основні наукові принципи та правила застосування фізіотерапевтичних процедур 

Тема 2. Фізична характеристика електричного струму та електричних властивостей 

тканин організму. Постійний електричний струм. 

Електролікування, визначення поняття. Види струмів, їх фізична характеристика. 

Електричне і магнітне поле. Електричні властивості тканин організму. Основні методи  

застосування лікувальних фізичних факторів електромагнітної природи. 

Біофізична характеристика постійного електричного струму. Методи та правила 

застосування. Показання та протипоказання застосування постійного електричного 

струму.Обґрунтування комплексу фізіотерапевтичних процедур при артриті у хворих 

похилого віку. 

Тема 3. Лікувальне застосування імпульсного та змінного  електричного струму. 

Біофізична характеристика імпульсного струму, класифікація, методи та правила 

застосування. Показання та протипоказання до застосування імпульсного струму. 

Змінні струми, їх класифікація. Методи та правила застосування змінних струмів. 

Показання та протипоказання до застосування. 

Комплекс фізіотерапевтичних процедур при ішемічній хворобі серця з урахуванням 

принципів поєднання і послідовності. 

Тема 4. Лікувальне застосування електромагнітного поля, електромагнітних 

випромінювань. 

Електричне та магнітне поле, визначення понять. Класифікація. Біофізична 

характеристика електромагнітного поля. Методи та правила застосування. Показання та 

протипоказання до його застосування. 

Види електромагнітних випромінювань. Біофізична характеристика та механізм 

лікувальної дії. Методи та правила застосування. Показання та протипоказання до його 

застосування. 

Принципи поєднаного застосування магнітотерапії, УВЧ та ДМХ при захворюваннях 

бронхолегеневої системи. Обґрунтування комплексу фізіотерапевтичних процедур при 

церебральному атеросклерозі у хворих похилого віку. Принципи застосування 

транскраніальної низькочастотної та імпульсної магнітотерапії головного мозку. 

Принципи застосування транскраніальної низькочастотної та імпульсної магнітотерапії 

головного мозку. 

Тема 5. Основи лікувального застосування оптичного випромінювання. 

Фізична характеристика оптичного випромінювання. Механізм фізіологічної та 

лікувальної дії на організм оптичного випромінювання. Основні види світлолікування, 

правила застосування, показання та протипоказання.  

Принципи застосування селективної фототерапії та біокерованої аероіонотерапії 

Тема 6. Лікувальне застосування ультразвуку. 

Біофізична та лікувальна характеристика фізичних факторів механічної природи. Методи і 

правила застосування ультразвуку. Показання та протипоказання до застосування.  

Обґрунтування комплексу фізіотерапевтичних процедур при захворюваннях серцево-

судинної системи у хворих похилого віку. 

Тема 7. Інгаляційна терапія  

Лікувальне застосування фізичних факторів змінного повітряного середовища 

(аерозольтерапія). 

Визначення поняття інгаляційної терапії. Класифікація аерозольних сумішей. Механізм 

лікувальної дії. Методи та правила проведення процедури. Показання та протипоказання.  



Принципи застосування небулайзерної інгаляційної терапії. 

Тема 8.Кліматолікування. 

Кліматолікувальні фактори основних  природних кліматичних зон 

Фізична характеристика кліматичних факторів. Класифікація клімату. Лікувальна 

характеристика кліматолікувальних процедур, правила застосування. 

Основи хронофізіотерапії при найбільш поширених захворюваннях. 

Тема 9. Основи водолікування. 

Поняття про водолікування: класифікація (гідротерапія, бальнеотерапія). Механізм 

фізіологічної дії. Теплолікування. Методи застосування (озокерит, парафін, лікувальні 

грязі, глина та ін.) Лікувальні ефекти. Показання та протипоказання для теплолікування. 

Принципи застосування озонових ванн. 

Тема 10. Основи термолікування. 

Фізична характеристика термічних факторів. Теплофізичні властивості тканин організму.  

Методи застосування. (компрес, обливання, укутування, души, ванни). Лазні: парова, сухо 

повітряна. Методи кріотерапії. Показання та протипоказання.  

Тема 11. Основи організації санаторно-курортної реабілітації. 

Предмет та об’єкт вивчення курортології. Класифікація курортів. Курортографія і 

характеристика рекреаційно-курортних регіонів України. 

Санаторій визначення поняття. Основні типи санаторно-курортних установ та їх 

класифікація. Правила відбору і направлення хворих на санаторно-курортне лікування. 

Медична документація санаторію.  

Тема 12. Фізіопрофілактика. 

Первинна та вторинна профілактика. Засоби загартовування. Сухі й вологі обтирання. 

Ходьба по вологих сольових доріжках 

 

Тематика практичних занять 

- Фізіотерапія як навчальна та наукова дисципліна. 

- Фізична характеристика електричного струму та електричних властивостей тканин 

організму. Постійний електричний струм. 

- Лікувальне застосування імпульсного та змінного  електричного струму. 

- Лікувальне застосування електромагнітного поля, електромагнітних випромінювань. 

- Основи лікувального застосування оптичного випромінювання. 

- Лікувальне застосування ультразвуку. 

- Інгаляційна терапія  

- Кліматолікування. 

- Основи водолікування. 

- Основи термолікування. 

- Основи організації санаторно-курортної реабілітації. 

- Фізіопрофілактика. 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення 

(обладнання). 

Заняття з дисципліни проводяться відповідно до розкладу занять у фізіотерапевтичному 

кабінетінавчального  корпусу №12 (Інститут фізичної культури і здоров’я) за адресою:вул. 

Театральна, 2 м. Дрогобич. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: під час 

проведення занять з дисципліни використовуються переносний мультимедійний проектор 

і екран для демонстрації лекцій, ноутбук з доступом до мережі Інтернет, 

фізіотерапевтичне обладнання (апарат для гальванізації та електрофорезу «Поток-

1»,апарат для електросонотерапії «ЭС-10-5»,апарат для інфрачервоного опромінення 

«Інфраруж»,апарат для місцевої дарсонвалізації «Искра-1»,апарат для низькочастотної 

терапії синусоїдальними модульованими імпульсами«СНИМ-1»,апарат для УВЧ-



терапії«УВЧ-66», апарат ультразвуковий терапевтичний «Ультразвук Т-

5»,опромінювачртутно-кварцевий,опромінювач світло-тепловий). 

 

6. Інформація про консультації 

Консультації проводяться за потреби у часі, узгодженому з викладачем. 

 

7. Система оцінювання 

Контроль знань студентів з дисципліни здійснюється за результатами опитування на 

практичних заняттях, виконання самостійної письмової роботи та проведення співбесіди з 

лектором наприкінці семестру.  

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних  

заняттях (60 балів), за самостійну письмову роботу (30 балів), за співбесіду з лектором (10 

балів).  

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 Семестр  VII 

Відповіді на практичних  заняттях 60 

Самостійна письмова робота  30(2*15) 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 

Кожна усна відповідь студентів на практичному занятті оцінюється за 

чотирибальною шкалою (оцінками «5», «4», «3», «2»). Загальний бал (60 балів) відповідей 

на практичних заняттях обчислюється за формулою: 

, де 

Х – загальний бал відповідей на практичних заняттях упродовж семестру. 

К – максимальна кількість балів,  які студент може отримати на практичних заняттях 

у семестрі (60 балів),  

А – сума усіх поточних оцінок при вивченні дисципліни у семестрі за 

чотирибальною шкалою: «5», «4», «3», «2», 

п – кількість цих оцінок (не менше трьох оцінок за семестр),  

 – середня оцінка за відповіді. 

Кількість балів Х заокруглюють до цілих. Якщо середня оцінка поточного 

контролю менша за 2.5, то Х = 0.  

Самостійна письмова робота (30 балів) передбачає виконання описових та (або) 

тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів виводиться шляхом 

оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття питання та правильність 

виконання завдань. 

Співбесіда з лектором (10 балів).  

Результати поточного контролю у семестрі є основою для отримання заліку. Залік 

наприкінці семестру отримують студенти, що виконали всі види робіт, передбачені 

робочою програмою, та набрали не менше 60 балів. Оцінка виставляється за шкалами 

оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 
Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах)  

Національна 

шкала 

оцінювання 

Оцінка з 

заліку  
Шкала ЕСТS 

Сумарна 

оцінка  
(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

Визначення 

90 -100 “відмінно” 
“зараховано

” 
94-100 А Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

5

K

n

A
Х 

n

A



75-89 “добре” 

87-93 В Дуже добре – вище 

середнього рівня з кількома 

помилками 
70-86 С Добре – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 

60-74 “задовільно” 

63-69 D Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 
50-62 Е Достатньо - виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 

0-59 “незадовільно” 

“не 

зараховано” 
40-49 FX Незадовільно – потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен (залік) 
0-39 F Незадовільно –необхідна 

серйозна подальша робота 

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

 

8. Питання до заліку 

9. Політика дисципліни 

Система  вимог  до  здобувача  освіти  під  час  вивчення  дисципліни базується на 

нормативно-правових актах університету: 

- дедлайни  та  перескладання:  роботи, які  здаються  із  порушенням  термінів  без  

поважних причин,  оцінюються  на  нижчу  оцінку.  Студент,  який  не  виконав  усі  

передбачені програмою індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю 

за основним талоном; 

- академічна доброчесність: списування під час контрольних робіт та інших форм 

контролюзаборонені (в т.ч.  із  використанням  мобільних  пристроїв).  Мобільні  пристрої  

дозволяється використовувати  лише  під  час  он-лайн  тестування  (наприклад,  за  

допомогою  GoogleForms); 

- політика  щодо  відвідування:  відвідування  занять  не  є  обов’язковим  компонентом  

оцінювання,  і  за  це  бали  не нараховуються.  Залік не передбачає обов’язкову 

присутність студента. За  об’єктивних  причин  (наприклад, хвороба, участь  у  змаганнях,  

міжнародне  стажування,  індивідуальний  графік)  навчання  може відбуватись в он-лайн 

формі за погодженням із керівником курсу. 

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна: 

1. Боголюбов В.М. Физиотерапия и курортология. Книга 1. – Бинолм: 2020. – 408 с. 

2. Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Загальна фізіотерапія. (методичні матеріали до 

проведення практичних занять) – Дрогобич: 2006. – 60 с. 

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

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

Івана Франка, 2006. – 34 с. 

4. Фізіотерапія : навчальний посібник для фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 

підготовки 600203"Здоров’я людини" / О.Г. Матрошилін, О.І. Алєксєєв, Ю.Л. Рогаля. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 295 с. 

 

Допоміжна: 

5. Пономаренко Г.Н., Турковский И.И. Биофизические основи физиотерапии.- СПб.: 

ВМА, 2003. –151с. 



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

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

7. Техника и методика физиотерапевтических процедур.( Справочник) под редакцией 

В.М.Боголюбова. Тверь.: Губернская медицина 2002.- 230с. 
інтернет-ресурси: 
1. http://wwwdspace.nbuv.gov.ua 

2. http://wwwirbis-nbuv.gov.ua 

3. http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. http://www.library.edu-ua.net/ 

5. http://psylib.kiev.ua 

6. http://med-lib.ru/  

7. http://www.science-center.net/  
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