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1. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи фізіотерапії» є формування у 

студентів системи теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з використання 

фізичних факторів зовнішнього середовища в їхньому природному або преформованому 

вигляді з метою відновлення здоров’я або профілактики порушень здоров’я людей. 

Навчальна дисципліна спрямована на забезпечення загальних і спеціальних 

(фахових) компетентностей за спеціальністю «Основи фізіотерапії»»: 

загальні компетентності: 

 знання та розуміння предметної області, розуміння професійної діяльності; 

 володіння навичками міжособистісної взаємодії;  

 здатність працювати в команді;  

 здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

 здатність спілкуватися іноземною мовою;  

 здатність планувати та управляти часом;  

 володіння навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу професійно-педагогічної інформації з 

різних джерел;  

 здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

фахові компетентності: 

- здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної 

команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, 

ерготерапії, принципи їх використання і зв'язок з охороною здоров’я; 

- здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх 

корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії; 

- здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у 

практиці фізичної терапії, ерготерапії; 

- здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця 

практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, а 

також інших областях медицини; 

- здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та 

пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та 

ерготерапії; 

- здатність формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму 

фізичної терапії; 

- здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії; 

- здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 

Програмні результати навчання: 

- демонструвати належний рівень володіння державною мовою для реалізації 

письмової та усної комунікації в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати своїх досліджень державною мовою; застосовувати 

знання про норми сучасної української мови при складанні текстів різних видів 

документів; володіти основами культури усного та писемного мовлення, 

термінологією, професіоналізмами майбутнього фаху; дотримуватися етики 

ділового спілкування;  

- застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, 

педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії, 

виявляти взаємозв’язки різних елементів; 

- трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я дітей і підлітків (МКФ - ДП); 



- реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії відповідно до 

наявних ресурсів і оточення;  

- здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових 

порушень та активності;  

- здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та 

асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності; 

- застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності; 

- безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення 

реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, 

допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування;  
- оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, 

використовуючи відповідний інструментарій, та, за потреби, модифіковувати 

поточну діяльність. 

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

В освітній програмі навчальна дисципліна «Основи фізіотерапії» є загальною 

дисципліною програми підготовки бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії і належить до 

дисциплін циклу професійної підготовки за вибором. Передумовою для вивчення 

дисципліни «Основи фізіотерапії» є здобуті раніше знання з «Функціональної анатомії 

людини», «Вступ у фізичну терапію та ерготерапію», «Міжнародна класифікація 

функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я», «Пропедевтика внутрішніх 

хвороб», «Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів». 

Програма дисципліни побудована з урахуванням того, що студенти паралельно вивчають 

«Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності нервової системи». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

  Згідно з вимогами освітньої програми вивчення дисципліни «Основи фізіотерапії» 

повинно сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти таких програмних результатів 

навчання:  

- демонструвати належний рівень володіння державною мовою для реалізації 

письмової та усної комунікації в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати своїх досліджень державною мовою; застосовувати 

знання про норми сучасної української мови при складанні текстів різних видів 

документів; володіти основами культури усного та писемного мовлення, 

термінологією, професіоналізмами майбутнього фаху; дотримуватися етики 

ділового спілкування;  

- застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, 

педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії, 

виявляти взаємозв’язки різних елементів; 

- надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних 

процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя;  

- трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною 

класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я дітей і підлітків (МКФ - ДП);   

- реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії відповідно до 

наявних ресурсів і оточення;  

- здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових 

порушень та активності;  

- здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та 

асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності; 

- застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності; 



- безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення 

реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, 

допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування;  

- оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, 

використовуючи відповідний інструментарій, та, за потреби, модифіковувати 

поточну діяльність. 

 

4.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною та 

ЄКТС. 

А (90 – 100) – оцінка «зараховано» – (відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок): отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, повно 

відтворює програмовий матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; добре володіє основами культури усного та писемного мовлення, 

термінологією, професіоналізмом майбутнього фаху, дотримується етики ділового 

спілкування; здатний розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, психосоціальні 

аспекти, пов’язані з практикою фізичної терапії та ерготерапії, виявляти взаємозв’язки 

різних елементів при патології внутрішніх органів; вміє застосовувати методи й 

інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій 

організму, активності та участі і лабораторні обстеження; здатен вербально і не вербально 

спілкуватися з пацієнтами різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною 

приналежністю, психологічними та когнітивними якостями; добре орієнтується в 

Міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я 

(МКФ), та у Міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я дітей і підлітків (МКФ - ДП), в категоріях життєдіяльності людини та параметрах 

їх оцінки; здатен ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних 

заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби 

реабілітації для пересування та самообслуговування; вміє використовувати прилади для 

контролю основних життєвих показників; здатний оцінювати результати виконання 

програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та, 

за потреби, модифіковувати поточну діяльність; виконав усі види навчальної роботи. 

В (82–89) – оцінка «зараховано» – (вище середнього рівня з кількома помилками):  

отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, повно відтворює 

програмовий матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних 

джерелах проте допускає незначні неточності в їх інтерпретації; добре володіє основами 

культури усного та писемного мовлення, термінологією, професіоналізмом майбутнього 

фаху, дотримується етики ділового спілкування; здатний розуміти та пояснювати медичні, 

педагогічні, психосоціальні аспекти, пов’язані з практикою фізичної терапії та ерготерапії, 

виявляти взаємозв’язки різних елементів при патології внутрішніх органів; вміє 

застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та 

порушених функцій організму, активності та участі і лабораторні обстеження; здатен 

вербально і не вербально спілкуватися з пацієнтами різними за віком, рівнем освіти, 

соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями; 

добре орієнтується в Міжнародній класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я (МКФ), та у Міжнародній класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (МКФ - ДП), в категоріях  

життєдіяльності людини та параметрах їх оцінки; здатен ефективно використовувати 

обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих 

показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та 

самообслуговування; вміє використовувати прилади для контролю основних життєвих 

показників; здатний оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та 



ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та, за потреби, модифіковувати 

поточну діяльність; виконав усі види навчальної роботи. 

С (75 – 81) – оцінка «зараховано» – в цілому правильне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок): отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального 

матеріалу, повно відтворює програмовий матеріал, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах проте допускає незначні неточності в їх 

інтерпретації; добре володіє основами культури  усного та писемного мовлення, 

термінологією, професіоналізмом майбутнього фаху, дотримується етики ділового 

спілкування; здатний розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, психосоціальні 

аспекти, пов’язані з практикою фізичної терапії та ерготерапії, виявляти взаємозв’язки 

різних елементів при патології внутрішніх органів; вміє застосовувати методи й 

інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій 

організму, активності та участі і лабораторні обстеження; здатен вербально і не вербально 

спілкуватися з пацієнтами різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною 

приналежністю, психологічними та когнітивними якостями; добре орієнтується в 

Міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я 

(МКФ),та у Міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я дітей і підлітків (МКФ - ДП), в категоріях життєдіяльності людини та параметрах 

їх оцінки; здатен ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних 

заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби 

реабілітації для пересування та самообслуговування; вміє використовувати прилади для 

контролю основних життєвих показників; здатний оцінювати результати виконання 

програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та, 

за потреби, модифіковувати поточну діяльність; виконав усі види навчальної роботи. 

D (67 – 74) – оцінка «зараховано» – (непогано, але зі значною кількістю недоліків): 

отримує здобувач, який виявив недостатньо міцні знання навчального матеріалу, з певними 

труднощам відтворює програмовий матеріал, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; не достатньо володіє основами культури усного та 

писемного мовлення, термінологією, професіоналізмом майбутнього фаху, дотримується 

етики ділового спілкування; не чітко здатний розуміти та пояснювати медичні, 

педагогічні, психосоціальні аспекти, пов’язані з практикою фізичної терапії та ерготерапії, 

виявляти взаємозв’язки різних елементів при патології внутрішніх органів; частково вміє 

застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та 

порушених функцій організму, активності та участі і лабораторні обстеження; здатен 

вербально і не вербально спілкуватися з пацієнтами різними за віком, рівнем освіти, 

соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями; 

добре орієнтується в Міжнародній класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я (МКФ),та у Міжнародній класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (МКФ - ДП), в категоріях  

життєдіяльності людини та параметрах їх оцінки; здатен використовувати обладнання для 

проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, 

допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування; за 

сторонньої допомоги вміє використовувати прилади для контролю основних життєвих 

показників; здатний оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та 

ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та, за потреби, модифіковувати 

поточну діяльність; виконав усі види навчальної роботи. 

E (60 – 66) – оцінка «зараховано» – (виконання задовольняє мінімальні критерії): 

отримує здобувач, який виявив слабкі знання навчального матеріалу не відтворює 

програмовий матеріал, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних 

джерелах; не достатньо володіє основами культури усного та писемного мовлення, 

термінологією, професіоналізмом майбутнього фаху, дотримується етики ділового 

спілкування; частково розуміє медичні, педагогічні, психосоціальні аспекти, пов’язані з 



практикою фізичної терапії та ерготерапії; частково вміє застосовувати методи й 

інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій 

організму, активності та участі і лабораторні обстеження; здатен вербально і не вербально 

спілкуватися з пацієнтами різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною 

приналежністю, психологічними та когнітивними якостями; здатен використовувати 

обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих 

показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та 

самообслуговування; за сторонньої допомоги вміє використовувати прилади для контролю 

основних життєвих показників; частково здатний оцінювати результати виконання програм 

фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та, за 

потреби, модифіковувати поточну діяльність; виконав більшість із запропонованих видів 

навчальної роботи. 

FX (35 – 59) – оцінка «незараховано» – (з можливістю повторного складання): 

виставляється здобувачеві вищої освіти, який виявив дуже обмежені знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

не володіє основами культури  усного та писемного мовлення, термінологією, 

професіоналізмом майбутнього фаху, дотримується етики ділового спілкування; частково 

розуміє медичні, педагогічні, психосоціальні аспекти, пов’язані з практикою фізичної 

терапії та ерготерапії; не вміє застосовувати методи й інструменти визначення та 

вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі і 

лабораторні обстеження; не здатен вербально і не вербально спілкуватися з пацієнтами 

різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, 

психологічними та когнітивними якостями; не здатен використовувати обладнання для 

проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, 

допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування; за 

сторонньої допомоги вміє використовувати прилади для контролю основних життєвих 

показників; частково здатний оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та 

ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та, за потреби, модифіковувати 

поточну діяльність; не виконав усіх видів навчальної роботи. 

F (0 – 34) – оцінка «незараховано» – виставляється здобувачеві, який виявив дуже 

обмежені та фрагментарні знання програмного матеріалоу, що ускладнює орієнтацію в 

теоретичних аспектах основних положень фізичної терапії та ерготерапії, не вміє 

використовувати прилади для контролю основних життєвих показників; не виконав усіх 

видів навчальної роботи. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять у формі: 

- контролю засвоєння теоретичних знань; 

- підсумкова самостійна письмова або тестова робота; 

- співбесіда з лектором; 

- залік. 

 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вступ до фізіотерапії. 
Фізіотерапія як складова фізичної реабілітації. Етапи розвитку фізіотерапії. 

Механізми формування реакцій організму на фізичні фактори. Основні принципи 

застосування фізичних факторів. Загальні протипоказання до проведення 

фізіотерапевтичних процедур. 

Застосування постійного електричного струму. 
Механізм дії постійного електричного струму. Покази та протипокази до 

застосування гальванічного струму та лікарського електрофорезу. Методики гальванізації 

та лікарського електрофорезу. 



 

Застосування імпульсних електричних струмів. 

Електросон. Механізми впливу електросну на організм. Електростимуляція. 

Механізми впливу на організм електростимуляції м'язів. Діадинамотерапія. 

Синусомодульовані струми (ампліпульстерапія, інтерференцтерапія). Механізми впливу 

на організм діадинамічних та синусоїдальномодульованих струмів. Покази та протипокази 

до застосування. 

Застосування змінних електричних струмів та полів високої, ультрависокої і 

надвисокої частоти, електромагнітного випромінювання. 

Основі методи високочастотної електротерапії. Дарсонвалізація, індуктотермія, 

ультрависокочастотна терапія (УВЧ-терапія), мікрохвильова терапія. Механізми впливу 

на організм. Покази та протипокази до застосування. 

Постійні та змінні магнітні поля. Механізми впливу на організм. Покази та 

протипокази до застосування.  

Ультразвук та ультрафонофорез. Світлолікування. 

Ультразвук та ультрафонофорез. Механізми впливу на організм. Покази та 

протипокази до застосування.  

Біорезонансна стимуляція. Покази та протипокази до застосування. Вібротерапія, 

як метод фізичної реабілітації. 

Основні методики світлолікування. Інфрачервоне випромінювання. Видиме світло. 

Ультрафіолетове випромінювання. Лазерне випромінювання. Хромотерапія. Механізми 

впливу на організм. Покази та протипокази до застосування. 

Аероіонотерапія. Інгаляційна терапія. Теплолікування.  
Аероіонотерапія. Механізми впливу на організм. Покази та протипокази до 

застосування. 

Інгаляційна терапія. Механізми впливу на організм. Покази та протипокази до 

застосування. 

Методики озокерито- , парафіно-, пелоїдо-, псамо-, глино, солелікування. 

Механізми фізіологічного та відновно-оздоровчого впливу. Покази та протипокази до 

застосування.  

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 впливу. Покази та 

протипокази до застосування. 

Санаторно-курортне лікування. Мінеральні води для питного 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 мінеральними водами. 

 

Тематика практичних занять 

 Вступ до фізіотерапії. 

 Застосування постійного електричного струму. 

 Застосування імпульсних електричних струмів.  



 Застосування змінних електричних струмів та полів високої, ультрависокої і 

надвисокої частоти, електромагнітного випромінювання. 

 Ультразвук та ультрафонофорез. Світлолікування. 

 Аероіонотерапія. Інгаляційна терапія. Теплолікування.  

 Гідротерапія. Бальнеолікування. Кріотерапія. 

 Санаторно-курортне лікування. Мінеральні води для питного лікування. 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання теоретичного 

матеріалу; виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що формуються у межах 

кожної теми навчальної програми; підготовку до самостійної роботи, підготовку до 

семестрового заліку. 

1. Опрацювати матеріал на тему «Історія розвитку та сучасні досягнення 

вітчизняної фізіотерапії». Зробити опорний конспект та підготуватися до обговорення теми 

на практичному занятті. 

2. Підготувати реферат на тему «Особливості застосування лікарські речовини для 

електрофорезу» та підготуватися до обговорення теми на практичному занятті. 

3. Підготувати реферат на тему «Механізми впливу на організм електростимуляції 

м'язів» та підготуватися до обговорення теми на практичному занятті. 

4. Опрацювати матеріал на тему «Ультратонтерапія: механізм дії та використання в 

реабілітації» та підготуватися до обговорення теми на практичному занятті. 

5. Опрацювати матеріал на тему «Біорезонансна стимуляція» та підготуватися до 

обговорення теми на практичному занятті. 

6. Підготувати реферат на тему «Механізми впливу аероіонів на організм здорової 

людини» та підготуватися до обговорення теми на практичному занятті. 

7. Підготувати реферат на тему «Характеристика мінеральної води Нафтуся, 

особливості її використання» та підготуватися до обговорення теми на практичному 

занятті. 

8. Підготувати реферат на тему «Курорт Трускавець: загальна характеристика, 

покази та протипокази для направлення на курортне лікування». 

 

8.ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом 

усного та письмового опитування на практичних заняттях за темою лекції та навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом; оцінки виконання 

самостійної письмової роботи або тестування 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 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 шести 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.  

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. 

 

9.ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мультимедійне обладнання для демонстрації лекцій і навчальних відеофільмів; 

сантиметрові стрічки, кушетки, ростомір, ваги медичні. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

а) основна: 

1. Загальна фізіотерапія і курортологія / Є.М. Панасюк, Я.М. Федорів, В.М. 

Модилевський. - Львів: Світ, 2004. - 136 с. 

2. Сиволап В.Д., Каленський В.Х. Фізіотерапія: підручник. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. 

- 196 с. 

3. 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. 

 

б) додаткова: 

4. Курорти та санаторії України: науково-практичний довідник/ За ред. проф., 

д.мед.н. К.Д. Бабова, проф., д.мед.н. В. В. Єжова, проф., д.мед.н. О. М. Торохтіна. – 

Київ: Видавничий дім «Фодігрант», 2009. – 432 с. 

5. Марченко О. К. Основи фізичної реабілітації: [Підручник для студентів вузів]./О. 

К. Марченко. – Київ: Олімпійська література, 2012 – 528 с. 

6. О.С. Полянська, Т.М. Амеліна. Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної  

фізичної культури і масажу. /Підручник. За ред. проф. В.В. Клапчука , проф. О.С. 

Полянської. - Чернівці,  Прут,  2006. – С. 205. 

7. Федорів Я.-Р. М. Основи фізіотерапії: [навч. посібник] /Я. - Р. М. Федорів. — Львів: 

Видавничий дім «НАУТІЛІУС», 2004. - 464 с. 

8. Фізіотерапевтичні та фізіопунктурні методи і їх практичне застосування: 

Навчально-методичний посібник /Самосюк І.З., Парамончик В.М., Губенко В.П. та 

ін. – К.: Альтерпрес, 2001. – 316с. 
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