
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕЛАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни «Основи фізіотерапії» 

2021-2022 н.р. 

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 обсяг дисципліни – 3 кредита ЄКТС  

Статус дисципліни – нормативна 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 3, семестр – 6, вид підсумкового контролю – залік, 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, дослі-

дницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі завдання, робота в малих гру-

пах, 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 

Розподіл годин за видами робіт 
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Денна* IIІ VІ 90/3 32 16 – 16 – 58 – + - 

2. Викладачі 

Соколов Костянтин Миколайович 

E-mail: sokolovconst62@gmail.com 

Тел.: 0982307596 

доцент, кандидат медичних наук, викладач  кафедри фізи-

чної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання – вивчення навчальної дисципліни «Основи фізіотерапії» є формування у сту-

дентів системи теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з використання фізичних факто-

рів зовнішнього середовища в їхньому природному або преформованому вигляді з метою віднов-

лення здоров’я або профілактики порушень здоров’я людей. 

Результати навчання: 

Студент 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); 

– механізм дії фізичних факторів, вплив фізичних факторів на основні патологічні процеси і 

функції різних органів і систем організму; 

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp
https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view


– принципи призначення фізичних факторів і процедур; 

– принципи використання фізичних факторів для профілактики захворювань і реабілітації 

хворих, в т. ч. диспансерних груп; 

– показання та протипоказання до застосування фізичних факторів. 

Студент повинен вміти: 

- чітко і професійно визначати необхідний об’єм фізіотерапевтичних процедур для проведен-

ня реабілітації на всіх її етапах; 

- самостійно проводити фізіотерапевтичні процедури, використовуючи методи впливу фізич-

них чинників на організм людини з метою відновлення та профілактики;  

- давати оцінку ефективності впливу фізичних факторів на перебігу захворювання, оцінювати 

можливі ускладнення захворювання та ускладнення, пов'язані з впливом фізичних факторів; 

- давати рекомендації пацієнтам що до застосування фізіотерапевтичних процедур і природ-

них лікувальних факторів в домашніх умовах; 

- використовувати вимоги медичної етики і деонтології у спілкуванні із пацієнтом на всіх 

етапах реабілітації.  

 

Компетентності 

 загальні: 

– знання та розуміння предметної області та розуміння       професійної діяльності; 

– здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

– навички міжособистісної взаємодії; 

– здатність працювати в команді; 

– здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

– здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспі-

льства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у зага-

льній системі знань про природу і суспільство та у розвитку  суспільства, техніки і технологій, ви-

користовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здо-

рового способу життя. 

фахові: 

– 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 враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної 

терапії, ерготерапії; 

– здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну дія-

льність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, 

кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини; 

– здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: 

спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати; 

– здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати 

зміст і необхідність          виконання програми фізичної терапії та ерготерапії; 

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

– здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов; 

– здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів; 

– здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/ догляду, профілактиці захворювань, 

травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя; 



– здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та ерготера-

пії. 

Пререквізити дисципліни: передумовою для вивчення дисципліни «Основи фізіотерапії» 

є здобуті раніше знання з «Функціональної анатомії людини», «Вступ у фізичну терапію та ерго-

терапію», «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 парале-

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

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у про-

цесі проходження клінічних практик з фізичної терапії та ерготерапії, а також під час вивчення 

навчальних курсів професійного спрямування: «Основи фізичної терапії та ерготерапії», «Фізична 

терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів», «Професійна етика та део-

нтологія», «Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності ОРА», «Основи заняттєвої 

науки», «Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я», 

«Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності нервової системи», «Технічні засоби у 

фізичній терапії та ерготерапії». 

 

4. Програма дисципліни.  

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

рмування реакцій організму на фізичні фактори. Основні принципи застосування фізичних факто-

рів. Загальні протипоказання до проведення фізіотерапевтичних процедур. 

Тема 2. Застосування постійного електричного струму. 
Механізм діїпостійного електричного струму. Покази та протипокази до застосування галь-

ванічного струму та лікарського електрофорезу. Методики гальванізації та лікарського електрофо-

резу. 

Тема 3. Застосування імпульсних електричних струмів. 

Електросон. Механізми впливу електросну на організм. Електростимуляція. Механізми 

впливу на організм електростимуляції м'язів. Діадинамотерапія. Синусомодульовані струми (амп-

ліпульстерапія, інтерференцтерапія). Механізми впливу на організм діадинамічнихта синусоїдаль-

номодульованих струмів. Покази та протипокази до застосування. 

Тема 4. Застосування змінних електричних струмів та полів високої, ультрависокої і 

надвисокої частоти, електромагнітного випромінювання. 

Основі методи високочастотної електротерапії. Дарсонвалізація, індуктотермія, ультрави-

сокочастотна терапія (УВЧ-терапія), мікрохвильова терапія. Механізми впливу на організм. Пока-

зи та протипокази до застосування. 

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

застосування. 

Тема 5. 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. Ульт-

рафіолетове випромінювання. Лазерне випромінювання. Хромотерапія. Механізми впливу на ор-

ганізм. Покази та протипокази до застосування. 

Тема 6. Аероіонотерапія. Інгаляційна терапія. Теплолікування. 
Аероіонотерапія. Механізми впливу на організм. Покази та протипокази до застосування. 

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

ня. 

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

логічного та відновно-оздоровчого впливу. Покази та протипокази до застосування.  



Тема 7. Гідротерапія. Бальнеолікування. Кріотерапія. 

Компреси. Обтирання. Укутування. Вологе обгортування. Сауна. Душі. Прісні ванни. Аро-

матичні прісноводні ванни. Механізми фізіологічного та відновно-оздоровчого впливу. Покази та 

протипокази до застосування. 

Бальнеолікування. Характеристика та класифікація мінеральних вод. Мінеральні ванни. Га-

зові ванни. Радонові ванни. Механізми фізіологічного та відновно-оздоровчого впливу. Покази та 

протипокази до застосування. 

Кріотерапія. Механізми фізіологічного та відновно-оздоровчого впливу. Покази та проти-

покази до застосування. 

Тема 8. 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 санатор-

но-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 

1. Вступ до фізіотерапії. 

2. Застосування постійного електричного струму. 

3. Застосування імпульсних електричних струмів.  

4. Застосування змінних електричних струмів та полів високої, ультрависокої і надвисокої частоти, 

електромагнітного випромінювання. 

5. Ультразвук та ультрафонофорез. Світлолікування. 

6. Аероіонотерапія. Інгаляційна терапія. Теплолікування.  

7. Гідротерапія. Бальнеолікування. Кріотерапія. 

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

 

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

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях (згідно розкладу) навчального корпусу №12 

за адресою: пл. Театральна, 2, м. Дрогобич. 
Під час занять застосовується таке технічне обладнання: мультимедійний проектор, ек-

ран, ноутбук з доступом до мережі Internet, наочність (стенди, таблиці, посібники, довідники, 

інший роздатковий матеріал). 

 

6. Інформація про консультації: консультації, за потреби, проводяться в час, узгоджений з 

викладачем. 

7. Система оцінювання. 

 Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється під час практи-

чних занять, контрольними роботами, співбесідою з лектором та  заліком. 

Семестрова підсумкова оцінка у VІ семестрі визначається як сума балів з усіх видів навча-

льної роботи. Залік у VІ семестрі отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були пе-

редбачені робочою програмою. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Семестр – I 

Успішність на практичних заняттях 60 

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

Усні відповіді студента на практичних заняттях, рівень засвоєння навчального матеріалу, 

відведеного на самостійне опрацювання студентом, рівень засвоєння практични х навичок оціню-

ються балами : «5», «4», «3», «2», «1», «0». 

Кількість балів набраних на практичних заняттях визначається за формулою  

, де 

А – сума балів, набраних на практичному занятті, 

n – кількість оцінок, отриманих на практичних заняттях за семестр (не менше п’ятьох за 

семестр),
 

якщо n<5, то у формулі приймаємо n=5 (відсутні оцінки заміняємо 0 балів), 

k=60 – максимальна кількість балів, яку можна отримати на практичних заняттях за се-

местр. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Залік за талоном № 2 і К проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною, націо-

нальною і ЄКТС шкалою. 

Оцінювання досягнутих успіхів студентом за семестр проводиться у 100 бальній шкалі, пі-

сля чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці. 
 

Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах) 

 
Національна 

шкала 

оцінювання 

 
Оцінка з 

заліку 

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

модульна 

оцінка 

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 
Визначення 

 

90100 

 
“відмінно” 

“зарахова 

но” 
 

90100 

 
А 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

 
 

7589 

 

 
“добре” 

 8289 В Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

 

7581 

 
С 

Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

 
6074 

 
“задовільно” 

6774 D Задовільно   –   непогано,   але   зі 

значною кількістю недоліків 

6066 Е Достатньо  виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

 
 

059 

 

 
“незадовільно” 

 
“не за-

раховано 

” 

 

3559 

 
FX 

Незадовільно – потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен (залік) 

034 F Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

 

8. Питання до заліку. 

1. Поняття про фізіотерапію. Основні та додаткові принципи фізіотерапії.  

2. Механізми відновного впливу на організм фізіотерапевтичних чинників. 

3. Загальні протипокази до проведення фізіотерапевтичних процедур. Ускладнення при проведен-

ні фізіотерапевтичних процедур. Перша допомога.  

4. Механізми дії гальванічного струму на організм. Покази та протипокази до реабілітаційного 

застосування.  

5. Переваги введення в організм лікарських речовин шляхом електрофорез. Покази та протипокази 

до реабілітаційного застосування.  

5

K

n

A
Х 



6. Механізми впливу електросну на організм. Покази та протипокази до реабілітаційного застосу-

вання.  

7. Механізми впливу на організм електростимуляції м'язів. Покази та протипокази до реабілітацій-

ного застосування.  

8. Механізми впливу на організм діадинамічних струмів. Покази та протипокази до реабілітацій-

ного застосування.  

9. Механізми впливу на організм синусоїдальномодульованих струмів. Покази та протипокази до 

реабілітаційного застосування.  

10. Механізми впливу на організм дарсонвалізації. Покази та протипокази до реабілітаційного за-

стосування.  

11 .Механізми впливу на організм індуктотермії. Покази та протипокази до реабілітаційного за-

стосування.  

12. Механізми впливу на організм електричного поля ультрависокої частоти. Покази та гроти по-

кази до реабілітаційного застосування.  

13. Механізми впливу на організм сантиметрових хвиль. Поняття про ефект "стоячої хвилі". Пока-

зи та протипокази до реабілітаційна о застосування.  

14. Механізми впливу на організм дециметрових хвиль. Покази та протипокази до реабілітаційно-

го застосування.  

15. Механізми впливу на організм магнітотерапії. Покази та протипокази до реабілітаційного за-

стосування.  

16. Механізми впливу на організм механічних коливань акустичної частоти та ультразвуку. По-

няття про ультрафонофорез. Покази та протипокази до реабілітаційного застосування.  

17. Механізми впливу на організм ультрафіолетового опромінювання. Покази та протипокази до 

реабілітаційного застосування.  

18. Механізми впливу на організм інфрачервоного опромінювання.  

19. Механізми впливу на організм видимого світла (монохроматичного, поліхроматичного, лазер-

ного).  

20. Механізми впливу на організм основних теплолікувальних процедур. Покази та протипокази 

до реабілітаційного застосування.  

21. Механізми впливу на організм окремих водолікувальних процедур (обливання, обтирання, во-

логого обгортання). Покази та протипокази до реабілітаційного застосування.  

22. Душі. Класифікація душів. Механізми впливу на організм. 

23. Ванни. Механізми впливу на організм холодної, індиферентної та гарячої води, гідростатично-

го тиску. Покази та протипокази до реабілітаційного застосування. 

24. Механізми впливу на організм хімічних чинників водолікувальних процедур. Види реакцій 

пацієнта в залежності від концентрації діючої хімічної складової.  

25. Механізми впливу на організм хлоридно-натрієвих ванн. Покази та протипоказії до реабіліта-

ційного застосування.  

26. Механізми впливу на організм йодобромних ванн. Покази та протипокази до реабілітаційного 

застосування.  

27. Механізми впливу на організм сульфідних ванн. Покази та протипокази до реабілітаційного 

застосування.  

28. Механізм и впливу на організм радонових ванн. Покази та протипокази до реабілітаційного 

застосування.  

29. Механізми впливу на організм вуглекислих ванн. Покази та протипокази до реабілітаційного 

застосування.  

30. Механізми впливу на організм азотних ванн. Покази та протипокази до реабілітаційного засто-

сування.  

31. Механізми впливу на організм кисневих та перлинних ванн. Покази та протипокази до реабілі-

таційного застосування.  

32. Механізми впливу на організм скипидарних ванн. Покази та протипокази до реабілітаційного 

застосування.  



З8. Поняття про інгаляції. Аерозольтерапія. Механізми реабілітаційного впливу на організм. Пока-

зи та протипокази. Ускладнення. 

39. Механізми впливу на організм аеротерапії. Покази та протипокази до реабілітаційного засто-

сування.  

40. Механізми впливу на організм галотерапії. Покази та протипокази до реабілітаційного застосу-

вання.  

41. Механізми впливу на організм озокеритотерапії. Покази та протипокази до реабілітаційного 

застосування. 

42. Механізми впливу на організм парафінотерапії. Покази та протипокази до реабілітаційного 

застосування. 

43. Механізми впливу на організм пелоїдотерапії. Покази та протипокази до реабілітаційного за-

стосування. 

44. Механізми впливу на організм глинотерапії. Покази та протипокази до реабілітаційного засто-

сування. 

45. Механізми впливу на організм псамотерапії. Покази та протипокази до реабілітаційного засто-

сування. 

46. Механізми впливу на організм таласотерапії. Покази та протипокази до реабілітаційного засто-

сування.  

47. Механізми впливу на організм сауни. Покази та протипокази до реабілітаційного застосування. 

48. Механізми впливу на організм кріотерапії. Покази та протипокази до реабілітаційного застосу-

вання. 

49. Внутрішнє використання мінеральних вод. Покази та протипокази до реабілітаційного застосу-

вання. 

50. Принципи застосування та завдання санаторно-курортного відновлення. Загальні протипокази 

до санаторно-курортної реабілітації.  

51. Загальна класифікація курортів та санаторно-курортних установ. Вимоги до відбору пацієнтів 

для санаторно-курортного відновлення. 

 

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 індивідуа-

льні завдання не може мати складеною форму контролю за основним талоном. 

 Академічна доброчесність: списування під час контрольних робіт та іспитів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використову-

вати лише під час он-лайн тестування (наприклад, за допомогою Google Forms). 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять не є обов’язковим компонентом оціню-

вання, і за це бали не нараховуються. 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. 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: Редак-

ційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 295 с. 

Додаткова: 

1. Курорти та санаторії України: науково-практичний довідник/ За ред. проф., д.мед.н. К.Д. Бабо-



ва, проф., д.мед.н. В. В. Єжова, проф., д.мед.н. О. М. Торохтіна. – Київ: Видавничий дім «Фоді-

грант», 2009. – 432 с. 

2. 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. 

3. Федорів Я.-Р. М. Основи фізіотерапії: навч. посібник / Я. - Р. М. Федорів. - Львів: Видавничий дім 

«НАУТІЛІУС», 2004. - 464 с. 

4. 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. – 316 с. 
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