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Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія 

 

1. Загальна характеристика дисципліни 

Загальний обсяг дисципліни – 3 кредита ЄКТС. 

Статус дисципліни – нормативна. 

Факультет (інститут) – навчально-науковий інститут фізичної культури і 

здоров’я. 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії. 

Курс – 3, семестр – 6; 

вид підсумкового контролю – залік. 

В икладачі: канд. мед. наук, доцент Соколов К.М. 

Мова навчання – українська. 
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Денна* IIІ VІ 90/3 32 16 – 16 – 58 – + - 

 

2. Зміст лекційного матеріалу 

Тема.1. Вступ до фізіотерапії. 
Фізіотерапія як складова фізичної реабілітації. Етапи розвитку фізіоте-

рапії. Механізми формування реакцій організму на фізичні фактори. Основні 

принципи застосування фізичних факторів. Загальні протипоказання до про-

ведення фізіотерапевтичних процедур. 

Тема 2. Застосування постійного електричного струму. 
Механізм дії постійного електричного струму. Покази та протипокази 

до застосування гальванічного струму та лікарського електрофорезу. Мето-



дики гальванізації та лікарського електрофорезу. 

Тема 3. Застосування імпульсних електричних струмів. 

Електросон. Механізми впливу електросну на організм. Електростиму-

ляція. Механізми впливу на організм електростимуляції м'язів. Діадинамоте-

рапія. Синусомодульовані струми (ампліпульстерапія, інтерференцтерапія). 

Механізми впливу на організм діадинамічних та синусоїдально модульова-

них струмів. Покази та протипокази до застосування. 

Тема 4.Застосування змінних електричних струмів та полів висо-

кої, ультрависокої і надвисокої частоти, електромагнітного випроміню-

вання. 

Основі методи високочастотної електротерапії. Дарсонвалізація, індук-

тотермія, ультрависокочастотна терапія (УВЧ-терапія), мікрохвильова тера-

пія. Механізми впливу на організм. Покази та протипокази до застосування. 

Постійні та змінні магнітні поля. Механізми впливу на організм. Пока-

зи та протипокази до застосування. 

Тема 5.Ультразвук та ультрафонофорез. Світлолікування. 

Ультразвук та ультрафонофорез. Механізми впливу на організм. Пока-

зи та протипокази до застосування. 

Біорезонансна стимуляція. Покази та протипокази до застосування. Ві-

бротерапія, як метод фізичної реабілітації. 

Основні методики світлолікування. Інфрачервоне випромінювання. 

Видиме світло. Ультрафіолетове випромінювання. Лазерне випромінювання. 

Хромотерапія. Механізми впливу на організм. Покази та протипокази до за-

стосування. 

Тема 6.Аероіонотерапія. Інгаляційна терапія. Теплолікування. 
Аероіонотерапія. Механізми впливу на організм. Покази та протипока-

зи до застосування. 

Інгаляційна терапія. Механізми впливу на організм. Покази та проти-

покази до застосування. 

Методики озокерито- , парафіно-, пелоїдо-, псамо-, глино, солелікуван-

ня. Механізми фізіологічного та відновно-оздоровчого впливу. Покази та 

протипокази до застосування.  

Тема 7.Гідротерапія. Бальнеолікування. Кріотерапія. 

Компреси. Обтирання. Укутування. Вологе обгортування. Сауна. Душі. 

Прісні ванни. Ароматичні прісноводні ванни. Механізми фізіологічного та 

відновно-оздоровчого впливу. Покази та протипокази до застосування. 

Бальнеолікування. Характеристика та класифікація мінеральних вод. 

Мінеральні ванни. Газові ванни. Радонові ванни. Механізми фізіологічного та 

відновно-оздоровчого впливу. Покази та протипокази до застосування. 

Кріотерапія. Механізми фізіологічного та відновно-оздоровчого впли-

ву. Покази та протипокази до застосування. 

Тема 8. Санаторно-курортне лікування.Мінеральні води для пит-

ного лікування. 

Загальні засади санаторно-курортного оздоровлення його принципи та 

завдання. Загальна класифікація курортів та санаторно-курортних установ. 



Вимоги до відбору пацієнтів для санаторно-курортного відновлення. Загальні 

протипокази до санаторно-курортної реабілітації. 

Мінеральні води для питного лікування. Методика прийому усередину 

мінеральних вод. Показання та протипоказання до питного лікування мінера-

льними водами. 

 

3. Перелік практичних занять 

1. Тема.1. Вступ до фізіотерапії. 

2. Тема 2. Застосування постійного електричного струму. 

3. Тема 3. Застосування імпульсних електричних струмів.  

4. Тема 4. Застосування змінних електричних струмів та полів високої, уль-

трависокої і надвисокої частоти, електромагнітного випромінювання. 

5. Тема 5. Ультразвук та ультрафонофорез. Світлолікування. 

6. Тема 6. Аероіонотерапія. Інгаляційна терапія. Теплолікування.  

7. Тема 7. Гідротерапія. Бальнеолікування. Кріотерапія. 

8. Тема 8. Санаторно-курортне лікування. Мінеральні води для питного лі-

кування. 

4. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання теоре-

тичного матеріалу; виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що 

формуються у межах кожної теми навчальної програми; підготовку до самос-

тійної роботи, підготовку до заліку. 

Теми, які рекомендовані для самостійного вивчення 

1. Опрацювати матеріал на тему «Історія розвитку та сучасні досягнен-

ня вітчизняної фізіотерапії». Зробити опорний конспект та підготуватися до 

обговорення теми на практичному занятті. 

2. Підготувати реферат на тему «Особливості застосуваннялікарські ре-

човини для електрофорезу»та підготуватися до обговорення теми на практич-

ному занятті. 

3. Підготувати реферат на тему «Механізми впливу на організм елект-

ростимуляції м'язів»та підготуватися до обговорення теми на практичному 

занятті. 

4. Опрацювати матеріал на тему «Ультратонтерапія: механізм дії та ви-

користання в реабілітації» та підготуватися до обговорення теми на практич-

ному занятті. 

5. Опрацювати матеріал на тему «Біорезонансна стимуляція» та підго-

туватися до обговорення теми на практичному занятті. 

6. Підготувати реферат на тему «Механізми впливу аероіонівна орга-

нізм здорової людини»та підготуватися до обговорення теми на практичному 

занятті. 

7. Підготувати реферат на тему «Характеристика мінеральної води Наф-

туся, особливості її використання»та підготуватися до обговорення теми на 



практичному занятті. 

8. Підготувати реферат на тему «Курорт Трускавець: загальна характе-

ристика, покази та протипоказидля направлення на курортне лікування». 

 

5. Система поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання. Критерії оцінювання 

 

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіря-

ється шляхом усного та письмового опитування на практичних заняттях за 

темою лекції та навчального матеріалу, запланованого на самостійне опра-

цювання студентом; оцінки виконання самостійної письмової роботи або тес-

тування та співбесіди з лектором наприкінці семестру. Семестровий контроль 

проводиться у формі заліку. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 Семестр - VІ 

Усні відповіді на практичних заняттях 60 

Підсумкова самостійна 

письмова робота 
30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 

 

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

практичних заняттях (60 балів), за підсумкову самостійну письмову роботу 

(30 балів) та співбесіду з лектором (10 балів).  

Загальний бал (60 балів) відповідей на практичних заняттях обчислю-

ється 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 чоти-

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

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

 – середня оцінка за відповіді. 

Кількість балів Х заокруглюють до цілих. Якщо середня оцінка поточ-

ного контролю менша за 2.5, то Х = 0.  

Залік наприкінці семестру отримують студенти, що виконали всі види 

робіт, які були передбачені робочою програмою, та набрали кількість балів, 

не меншу за 60. Залік не передбачає обов’язкову присутність студента. Залік 

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

100-бальною шкалою. 

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

нюванням за стобальною шкалою. 
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