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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Мета навчального курсу: навчити студентів основам фізіотерапії та 

курортології, як методів відновлення у комплексі засобів фізичної терапії. 

Завдання навчальної дисципліни:  

– викласти теоретичні та методологічні основи коректного застосування 

лікувальних фізичних чинників, механізми їх фізіологічної та лікувальної дії і 

принципи їх використання при різних нозологіях; 

– сформувати поняття важливості цілеспрямованого вибору фактора та 

методики його застосування фізіотерапевтичних процедур, що складає сутність 

патогенетичної дії лікувальних фізичних факторів, що має надзвичайне значення 

для проведення реабілітаційних заходів і адаптації в соціуму людей зі 

спеціальними потребами; 

– навчити роботи із фізіотерапевтичною апаратурою, дотримуючись 

відповідних умов роботи та техніки безпеки. 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

– загальні основи фізіотерапії; 

– механізм лікувальної дії фізіотерапії; 

– види фізіотерапевтичних впливів; 

– показання та протипоказання щодо проведення фізіотерапії; 

– основи застосування фізіотерапевтичних методів для пацієнтів різних 

нозологічних груп. 

– характеристики, походження, механізм дії на організм природних 

курортологічних факторів;  

– основи кліматотерапії, бальнео- та пелоідотерапії;  

– протипоказання до санаторно-курортного лікування;  

– характеристики курортів різних регіонів України. 

вміти: 

– використовувати фізіотерапевтичні засоби; 

– розуміти вплив засобів фізіотерапії при різних травмах та захворюваннях; 



 

– на основі теоретичних знань рекомендувати засоби санаторно-курортного 

лікування;  

– застосовувати методи та різновиди санаторно-курортного лікування;  

– використовувати особливості природних факторів в залежності від 

регіону України. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти  повинні 

досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 

І. Загальними компетентностями:  

1. Інструментальними:  

– здатність ідентифікувати, формулювати та виконувати завдання;  

– здатність до розуміння предмету, вивчення дисципліни та розуміння фаху;  

– здатність думати абстрактно, аналізувати та синтезувати;  

– здатність використовувати інформаційні та комунікативні технології;  

2. Міжособистісними:  

– здатність бути критичним і самокритичним;  

– здатність працювати в команді; 

– здатність діяти на основі етичних міркувань;  

– здатність працювати в міждисциплінарній команді.  

3. Системними:  

– здатність навчатися;  

– здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;  

– здатність проводити дослідження на відповідному рівні;  

– здатність до визначеності та наполегливості при виконанні отриманих 

завдань;  

– здатність працювати самостійно; 

– здатність адаптуватись до нових ситуацій; 

– здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті дорослих;  

– здатність використовувати під час навчання та виконання професійних 

завдань комплексні знання про закономірність розвитку організму геріатричного 

пацієнта; 



 

– здатність навчатися,  здійснювати особистий професійний розвиток та 

впроваджувати знання у практичну діяльність. 

ІІ. Фаховими компетентностями: 

2.1. Дослідницько-аналітичні навички: 

– здатність аналізувати технології фізіотерапевтичних принципів і знань з 

сучасної курортології. 

2.2. Системні знання та навички 

– здатність використовувати знання, уміння і навички з реабілітаційної 

роботи серед населення; 

– здатність аналізувати індивідуальний розвиток організму осіб; 

– здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію. 

2.3. Розв’язання проблем 

– здатність розв’язувати широке коло проблем та завдань шляхом розуміння 

їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і 

експериментальних методів, засвоєних з програми фізіотерапії та курортології; 

– здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток 

осіб. 



 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 

ФІЗІОТЕРАПІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ» 

 

Змістовий модуль 1.Фізіотерапія як наука. Методи лікування 

 

Тема 1. Фізіотерапія як наука. Основи сучасних фізичних методів 

лікування. 

Методи фізіотерапії. Завдання фізіотерапії. Історія розвитку 

фізіотерапії. Класифікація лікувальних фізичних факторів (Л.Д.Тондій, Л.Я. 

Васильєва-Линецкая). Документація фізіотерапевтичних кабінетів 

(відділень) Техніка безпеки при відпуску фізіотерапевтичних процедур. 

Абсолютні і відносні показання і протипоказання в фізіотерапії. 

Преформовані фактори фізіотерапевтичного лікування. Лікування 

постійним струмом низької напруги. Апаратура. Гальванізація і 

електрофорез. Лікувальний електроліз. Способи розташування електродів в 

фізіотерапії. Гальванізація комірцевої зони по Щербаку. Гальванізація по 

Вермелю. 

 

Тема 2. Лікування імпульсним струмом низької напруги. 

Лікування короткоімпульсним струмом – короткоімпульсна 

електроаналгезія; Прямокутні струми в фізіотерапії. Ознайомлення з 

електросонтерапією. Діадинамічні струми. Лікування діадинамічними 

струмами – діадинамотерапія. Лікування синусоїдально-модульованими 

струмами – ампліпульстерапія. Методики проведення цих видів 

фізіотерапевтичного лікування. Показання, протипоказання до цих видів 

фізіотерапевтичного лікування. Лікування захворювань терапевтичного, 

неврологічного та травматологічного профілю цими методами лікування. 

Інтерференційний струм – інтерференцтерапія. Лікування та діагностика 

перервним струмом в фізіотерапії. Електродіагностика і електростимуляція. 

Функції м'язів. Рухові точки м'язів. Апаратура. Електростимуляція і 

електродіагностика при захворюваннях ЦНС, ДЦП, інсульти. 



 

Електродіагностика при варусній і вальгусній деформації нижніх кінцівок в 

ортопедії. 

Флюктуруючі струми. Флюктуризація. Апаратура. Методика 

проведення. Показання і протипоказання. Лікування внутрішніх хвороб, 

хвороб неврологічного та травматологічного профілю. 

 

Тема 3. Імпульсні струми високої напруги в фізіотерапевтичному 

лікуванні.  

Ультратонотерапія. Дарсонвалізація. Методики проведення цих 

процедур. Показання і протипоказання. Лікування захворювань 

терапевтичного, неврологічного та травматологічного профілю. 

 

Тема 4. Електричні і електромагнітні поля в фізіотерапії. 

Постійне поле високої напруги. Метод лікування – франклінізація. 

Апаратура. Методика проведення. Показання та протипоказання 

Імпульсне поле високої напруги – електростатичний масаж. 

Показання, протипоказання. 

Імпульсне поле низької напруги. Ознайомлення з методами лікування. 

Апаратура. Методики проведення. Показання, протипоказання. Лікування 

захворювань внутрішніх органів, неврологічного та терапевтичного 

профілю. 

 

Тема 5. Змінне поле ультрависокої частоти.  

УВЧ терапія. Апаратура. Методика проведення. Показання і 

протипоказання. Лікування захворювань терапевтичного, неврологічного та 

травматологічного профілю. 

Магнітне постійне поле низької інтенсивності. Постійна 

магнітотерапія. Апаратура. Методика проведення. Показання, 

протипоказання. Магнітотерапія в лікуванні внутрішніх захворювань, 

неврологічного та травматологічного профілю. 



 

Імпульсне поле високої інтенсивності в фізіотерапевтичному 

лікуванні. Імпульсна магнітотерапія. Апаратура. Показання і 

протипоказання. Методика проведення. Лікування захворювань 

терапевтичного, неврологічного та травматологічного профілю. 

Змінне низькочастотне поле. Низькочастотна магнітотерапія. 

Апаратура. Показання і протипоказання. Методика проведення. Лікування 

захворювань терапевтичного, неврологічного та травматологічного 

профілю. 

 

Тема 6. Змінне високочастотне і ультрависокочастотне поле. 

Електромагнітні поля. 

Високочастотна і ультрависокочастотна індуктотермія. Апаратура. 

Показання і протипоказання. Методика проведення. Лікування захворювань 

терапевтичного, неврологічного та травматологічного профілю. 

Дециметрові, сантиметрові,  міліметрові поля (хвилі). Дециметрово-

хвильова терапія, сантиметровохвильова терапія, міліметровохвильова 

терапія (КВЧ-терапія). Апаратура. Показання і протипоказання. Методика 

проведення. Лікування захворювань терапевтичного, неврологічного та 

травматологічного профілю. 

 

Тема 7. Оптичне випромінювання в фізіотерапії. 

Інфрачервоне випромінювання, видиме випромінювання, 

ультрафіолетове випромінювання, низькоінтенсивне геліо-неонове лазерне 

випромінювання. Фізіотерапевтичне лікування цими видами оптичного 

випромінювання: інфрачервоне випромінювання, хромотерапія, УФО, 

лазерна терапія. Апаратура. Показання і протипоказання. Методика 

проведення. Лікування захворювань терапевтичного, неврологічного та 

травматологічного профілю. 

Тема 8.Механічні колихання в фізіотерапевтичному лікуванні 

 Лікувальний масаж –  колихання створені руками масажиста. 

Вібраційні колихання до 1кГц – вібротерапія.  Інфразвукові колихання – 



 

інфратонотерапія. Ультразвукові колихання – ультразвукова терапія. 

Лікування механічними факторами в фізіотерапії (апаратний масаж, 

мануальна терапія, тракційна терапія, вібротерапія, ультразвукова терапія). 

 

Змістовий модуль 2.. Санаторно-курортне лікування 

 

Тема 9.Фактори повітряного простору 

Атмосферний тиск. Локальна баротерапия в фізіотерапії. 

Атмосферний тиск знижений – гіпобаротерапія. Атмосферний тиск 

підвищений – гіпербаротерапія. Парціальний тиск газів: знижене рО2– 

нормобарична гіпоксітерапія; підвищене рО2 – оксигенобаротерапія; 

підвищене рСО2 – карбогенотерапія. 

Апаратура. Показання і протипоказання. Методика проведення. 

Лікування захворювань терапевтичного, неврологічного та 

травматологічного профілю. Аерозолі і електроаерозолі: аерозоль і 

електроаерозольтерапія. Аероіони: аероіонотерапія. Аерозолі хлорид 

натрієві: галотерапія 

Озон: озонотерапія. Апаратура. Показання і протипоказання. 

Методика проведення. Лікування захворювань терапевтичного, 

неврологічного та травматологічного профілю. 

Тема 10.Водолікування. 

Види ванн. Методики проведення процедур. Душі. Методики 

відпускання душів. Штучні води в фізіотерапії. Бальнеотерапія штучними 

водами. 

Мінеральні води, які імітують природні води (вуглекислі, 

сірководневі, йодобромні, радонові). 

Штучні ванни: скипидарні, гірчичні, крохмальні, марганцевокислі і ін. 

Методики відпустки процедур водолікування. Показання, протипоказання. 

Лікування терапевтичних захворювань, захворювань неврологічного та 

терапевтичного профілю. 

 



 

Тема 11. Теплоносії в фізіотерапії.  

Парафін. Ознайомлення з парафінотерапією. Визначення та методика 

накладення парафіну. Лікування захворювань опорно-рухового апарату і 

нервової системи. Застосування в терапії. 

 

Тема 12. Санаторно-курортне лікування.  

Завдання санаторно-курортного лікування. Види санаторно-

курортного лікування (кліматичні, бальнеологічні і грязелікувальні). 

Показання, протипоказання. Ознайомлення з документацією для 

направлення на санаторно-курортне лікування. Кліматичні курорти (клімат 

пустель, лісостепу, гірський клімат, приморський клімат, клімат узбережжя 

Балтійського моря і Фінської затоки, клімат південного берега Криму, 

клімат Чорноморського узбережжя). Повітряні ванни: теплі, холодні, 

прохолодні. Показання, протипоказання. Таласотерапія. Загартовування 

організму. Здоровий спосіб життя. 

Грязелікувальні курорти. Мінеральні води. Склад мінеральних вод: 

газовий, хімічний, кількісний. Види мінералізації (слабка, середня, висока). 

Показання, протипоказання. Питний режим. Курс лікування мінеральними 

водами. 

Показання і протипоказання. Пелоїдна терапія. Види пелоїдної 

терапії. Курс лікування. Поєднання пелоїдної терапії з іншими видами 

лікування. 

  



 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьог

о 

у тому числі 

л пр ср інд 

1 2 3 4 5 6 

Модуль І.Фізіотерапія як наука. Методи лікування 

Тема 1. Фізіотерапія як наука. Основи сучасних 

фізичних методів лікування. 

9 2 2 5 0 

Тема 2. Лікування імпульсним струмом низької 

напруги. 

9 2 2 5 0 

Тема 3. Імпульсні струми високої напруги в 

фізіотерапевтичному лікуванні.  

9 2 2 5 0 

Тема 4. Електричні і електромагнітні поля в 

фізіотерапії. 

9 2 2 5 0 

Тема 5. Змінне поле ультрависокої частоти. 9 2 2 5 0 

Тема 6. Змінне високочастотне і 

ультрависокочастотне поле. Електромагнітні поля. 

9 2 1 6 0 

Тема 7. Оптичне випромінювання в фізіотерапії. 9 2 2 5 0 

Тема 8.Механічні коливання в фізіотерапевтичному 

лікуванні 

9 2 2 5 0 

Разом за змістовим модулем 1 72 16 15 40 0 

Модуль ІІ. Санаторно-курортне лікування 

Тема 9.Фактори повітряного простору 9 2 2 5 0 

Тема 10.Водолікування 9 2 1 6 0 

Тема 11. Теплоносії в фізіотерапії.  9 2 1 6 0 

Тема 12. Санаторно-курортне лікування.  21 4 6 11 0 

Разом за змістовим модулем 2 48 10 10 26 0 

РАЗОМ: 120 26 25 66 0 

 

 
  



 
5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1 1 Фізіотерапія як наука. Основи сучасних фізичних методів 

лікування. 

2 

2 2 Лікування імпульсним струмом низької напруги. 2 

3 3 Імпульсні струми високої напруги в фізіотерапевтичному 

лікуванні.  

2 

4 4 Електричні і електромагнітні поля в фізіотерапії. 2 

5 5 Змінне поле ультрависокої частоти. 2 

6 6 Змінне високочастотне і ультрависокочастотне поле. 

Електромагнітні поля. 

2 

7 7 Оптичне випромінювання в фізіотерапії. 2 

8 8 Механічні коливання в фізіотерапевтичному лікуванні 2 

9 9 Фактори повітряного простору 2 

10 10 Водолікування 2 

11 11 Теплоносії в фізіотерапії.  2 

12 12 Санаторно-курортне лікування.  4 

РАЗОМ: 26 

 
  



 
6.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

1 2 3  

1 1 Фізіотерапія як наука. Основи сучасних фізичних методів 

лікування. 

Завдання: 

1. Ознайомитися з документацією фізіотерапевтичних 

кабінетів (відділень).  

2. Засвоїти техніку безпеки при відпуску 

фізіотерапевтичних процедур.  

3. Охарактеризувати абсолютні і відносні показання і 

протипоказання в фізіотерапії. 

2 

2 2 Лікування імпульсним струмом низької напруги. 

Завдання: 

1. Ознайомити з лікуванням короткоімпульсним струмом. 

2. Проаналізувати лікування діадинамічними струмами. 

3. Проаналізувати застосування імпульсних струмів 

низької напруги. 

4. Вивчити методику лікування внутрішніх хвороб, хвороб 

неврологічного та травматологічного профілю. 

2 

3 3 Імпульсні струми високої напруги в фізіотерапевтичному 

лікуванні.  

Завдання:  

1. Визначити методику проведення ультратонетерапії та 

дарсонвалізації. 

2. Проаналізувати показання та протипоказання. 

3. Вивчити методику лікування внутрішніх хвороб, хвороб 

неврологічного та травматологічного профілю. 

2 

4 4 Електричні і електромагнітні поля в фізіотерапії. 

Завдання:  

1. Визначити методику проведення  електричних і 

електромагнітних полів в фізіотерапії. 

2. Проаналізувати показання та протипоказання. 

3. Вивчити методику лікування внутрішніх хвороб, хвороб 

неврологічного та травматологічного профілю. 

2 

5 5 Змінне поле ультрависокої частоти. 

Завдання:  

1. Визначити методику проведення УВЧ, магнітних полів 

низької інтенсивності. 

2. Визначити методику проведення заходів з магнітними 

полями низької інтенсивності. 

3. Визначити методику проведення заходів з магнітними 

полями високої інтенсивності 

2 



 

4. Проаналізувати показання та протипоказання. 

5. Вивчити методику лікування внутрішніх хвороб, хвороб 

неврологічного та травматологічного профілю. 
6 6 Змінне високочастотне і ультрависокочастотне поле. 

Електромагнітні поля. 

Завдання:  

1. Визначити методику проведення високочастотних і 

ультрависокочастотних полів. 

2. Визначити методику проведення заходів з 

електромагнітними полями. 

3. Визначити методику проведення дециметровохвильової 

терапії. 

4. Визначити методику проведення сантиметрохвильової 

терапії. 

5. Визначити методику проведення міліметрохвильової 

терапії. 

6. Проаналізувати показання та протипоказання. 

7. Вивчити методику лікування внутрішніх хвороб, хвороб 

неврологічного та травматологічного профілю. 

1 

7 7 Оптичне випромінювання в фізіотерапії. 

Завдання:  

1. Визначити методику проведення інфрачервоного 

випромінювання. 

2. Визначити методику проведення ультрафіолетового 

випромінювання. 

3. Визначити методику проведення низькоінтенсивного 

лазерного випромінювання. 

4. Визначити методику проведення заходів з оптичним 

випромінюванням. 

5. Проаналізувати показання та протипоказання. 

6. Вивчити методику лікування внутрішніх хвороб, хвороб 

неврологічного та травматологічного профілю. 

2 

8 8 Механічні коливання в фізіотерапевтичному лікуванні 

Завдання:  

1. Визначити методику проведення вібраційного коливання. 

2. Визначити методику проведення інфразвукового 

коливання. 

3. Визначити методику лікування механічними факторами . 

4. Визначити методику проведення апаратного масажу. 

5. Проаналізувати показання та протипоказання. 

6. Вивчити методику мануальної терапії, тракційної терапії, 

ультразвукової. 

2 

9 9 Фактори повітряного простору  

Завдання:  

1. Визначити вплив атмосферного тиску на здоров'я людини. 

2. Розкрити поняття парціальний тиск газів.  

2 



 

3. Проаналізувати  методику використання: 

оксигенобаротерапію. 

4. Визначити методику використання озонотерапії. 

5. Проаналізувати  лікування захворювань  терапевтичного, 

неврологічного та травматологічного профілю. 

 
10 10 Водолікування 

Завдання:  

1. Визначити значення бальнеотерапії. 

2. Проаналізувати методику відпускання ванн і душів. 

3. Проаналізувати вплив мінеральних вод на організм 

людини. 

4. Визначити вплив штучних вод на організм людини. 

5. Проаналізувати  показання та протипоказання 

водолікування. 

6. Проаналізувати  лікування захворювань  терапевтичного, 

неврологічного та травматологічного профілю. 

1 

11 11 Теплоносії в фізіотерапії.  

Завдання:  

1. Визначити значення теплоносіїв в фізіотерапії. 

2. Проаналізувати методику парафінотерапії. 

3. Проаналізувати вплив теплоносіїв на здоров'я людини. 

4. Проаналізувати показання та протипоказання 

теплолікування у фізіотерапії. 

5. Проаналізувати лікування захворювань неврологічного та 

опорно-рухового профілю. 

1 

12 12 Санаторно-курортне лікування.  

Завдання:  

1. Визначити завдання санаторно-курортного лікування. 

2. Проаналізувати види санаторно-курортного лікування. 

3. Ознайомити з документацією для направлення на 

санаторно-курортне лікування. 

4. Ознайомити з кліматичними курортами. 

5. Проаналізувати показання та протипоказання перебування 

на курортах. 

6 

РАЗОМ: 25 
  



 
 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1 2 3 4 

1 1 Фізіотерапія як наука. Основи сучасних фізичних методів 

лікування  

Завдання: проаналізувати класифікацію лікувальних 

фізичних факторів,  

5 

2 2 Лікування імпульсним струмом низької напруги. 

Завдання: описати  методику проведення  лікування 

короткоімпульсним струмом, діадинамічними струмами, 

синусоїдально-модульованими струмами. Охарактеризувати 

показання та протипоказання 

5 

3 3 Імпульсні струми високої напруги в фізіотерапевтичному 

лікуванні.  

Завдання: описати показання та протипоказання  до 

дарсонвалізації  та ультратонотератерапії при лікування 

захворювань неврологічного профілю. 

5 

4 4 Електричні і електромагнітні поля в фізіотерапії. 

Завдання: Охарактеризувати показання та протипоказання 

використання  імпульсного поля високої напруги при 

лікуванні захворювань внутрішніх органів. 

5 

5 5 Змінне поле ультрависокої частоти 

Завдання: розкрити методику проведення УВЧ при 

лікуванні захворювань терапевтичного профілю. 

5 

6 6 Змінне високочастотне і ультрависокочастотне поле. 

Електромагнітні поля. 

Завдання: розкрити методику проведення 

дециметровохвильової терапії, сантиметровохвильової 

терапії сантиметровохвильової терапії. 

6 

7 7 Оптичне випромінювання в фізіотерапії. 

Завдання: Охарактеризувати показання та протипоказання 

інфрачервоного, УФО та лазерного обладнання при лікуванні 

захворювань травматологічного профілю 

5 

8 8 Механічні коливання в фізіотерапевтичному лікуванню 

Завдання: розкрити особливості лікуванні механічними 

факторами в фізіотерапії. 

5 

9 9 Фактори повітряного простору: 

Завдання: пояснити основні закономірності впливу 

атмосферного тиску на організм людини. Розкрити показання 

та протипоказання галотерапії, озонотерапії. 

5 

10 10 Водолікування. 

Завдання: розкрити особливості бальнеотерапія штучними 

6 



 

водами. Дати характеристику використання мінеральних вод, 

які імітують природні води (вуглекислі, сірководневі, 

йодобромні, радонові). 

11 11 Теплоносії в фізіотерапії. 

Завдання: охарактеризувати застосування парафіну при 

лікуванні захворювань опорно-рухового апарату і нервової 

системи. 

6 

12 12 Санаторно-курортне лікування 

Завдання: охарактеризувати кліматичні курорти України та 

Запорізької області. 

11 

РАЗОМ: 69 
 

Самостійне навчально-дослідне завдання (далі – СНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої 

використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної 

дисципліни. Завершується виконання СНЗД прилюдним захистом навчального 

проекту. 

Самостійне навчально-дослідне завдання з курсу «Основи фізіотерапії та 

курортології» – це вид навчально-дослідної роботи магістра, яка містить 

результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності. 

Мета СНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Зміст СНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 

отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює 

декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Вид СНДЗ – написання реферату з основ фізіотерапії та курортології 

1. Методи фізіотерапії. 

2. Абсолютні і відносні показання і протипоказання в фізіотерапії. 

3. Лікування короткоімпульсним струмом 

4. Електростимуляція і електродіагностика при ДЦП. 

5. Електростимуляція і електродіагностика при інсультах. 

6. Флюктуруючі струми. 

7. Флюктуруючі струми при лікуванні внутрішніх хвороб. 

8. Флюктуруючі  струми при лікуванні хвороб неврологічного профілю. 

9. Флюктуруючі струми при лікуванні хвороб травматологічного профілю. 

10. Застосування електричних і електромагнітних поля в фізіотерапії. 

11. Імпульсне поле низької напруги в фізіотерапевтичному лікуванні. 

12.Імпульсне поле високої напруги в фізіотерапевтичному лікуванні. 

13.Змінне поле ультрависокої частоти в фізіотерапевтичному лікуванні. 

14. Показання і протипоказання використання змінного високочастотного і 

ультрависокочастотного поля. 

15. КВЧ-терапія. 



 

16. Особливості оптичного випромінювання в фізіотерапії. 

17. Особливості механічного коливання в фізіотерапевтичному лікуванні. 

18. Вплив на організм: гіпобаротерапії. 

19. Вплив на організм: гіпербаротерапії. 

20. Методика використання водолікування. 

21. Використання в фізіотерапії парафіну.  

22. Курорти Європи. 

23. Курорти Карпат. 

24. Курорти Азовського моря. 

25. Курорти Причорномор’я. 

26. Курорти Криму.  

27. Курорти Запорізької області. 

28. Курорти Харьківської області. 

29. Курорти Полтавської області. 

30. Курорти Вінницької області. 

 

  



 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, 

індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та 

професійної спрямованості контролю. Навчальні досягнення студентів із 

дисципліни «Основи фізіотерапії та курортології» оцінюються за модульно-

рейтинговою системою. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студента застосовуються такі 

методи: 

– Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда. 

– Методи письмового контролю: самостійна робота,модульне письмове 

тестування; звіт, реферат, презентації. 

– Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

Формами перевірки та контролю знань студентів є: 

1. Попередній контроль застосовується як передумова для успішного 

планування і керівництва навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний 

рівень знань студентів для планування  навчального матеріалу.  

2. Поточний контроль є органічною частиною всього педагогічного процесу 

і слугує засобом виявлення ступеня засвоєння навчального матеріалу.  

3. Проміжний контроль дозволяє перевірити ступінь засвоєння матеріалу 

після закінчення вивченого модулю. 

4. Підсумковий контроль застосовується після вивчення студентом усього 

обсягу вивченого матеріалу. До підсумкового контролю належить семестровий 

іспити. 

 Об’єктом оцінювання знань студентів у процесі занять та рейтингового 

оцінювання є: 

 систематичність, активність та змістовність роботи студента над 

вивченням програмного матеріалу на практичних заняттях протягом семестру; 

 рівень виконання модульних завдань; 

 виконання завдань для самостійного опрацювання. 

1. Рейтингове оцінювання курсу практичних занять та самостійної 

роботи: 

1.1. Підготовка фіксованого виступу –1-5 балів. 

1.2. Участь в обговоренні питань плану практичних занять –1-5 балів. 

1.3. Підготовка і захист реферату – 1-20 балів. 

1.4. Самостійне опрацювання окремих питань – 1-5 балів. 

1.5. Тестування – 1-5 балів. 

1.6. Перевірка зошита (конспектів) – 1-5 балів. 

2. Форми модульного контролю: 

2.1. Глибоке розкриття всіх питань – 4-5 балів. 

2.2. Повна, коротка відповідь – 3-4 бали. 

2.3. Коротка відповідь з кількома помилками – 3 бали. 

2.4. Неповна відповідь – 1 бал.  

2.5. Неповна відповідь зі значною кількістю недоліків – 1 бал. 



 

2.6. Незадовільна відповідь – 0 балів. 

3. Додаткові бали: 

3.1. Доповнення на практичних заняттях – 1-2 бали. 

3.2. Участь у дискусії – 1-2 бали. 

3.3. Творчій підхід до вирішення завдань – 1-2 бали. 

 

Пропущена з поважної причини робота може бути зданою протягом двох. 

Пропущена з неповажних причин робота також повинна бути відпрацьована, але 

вже зі зняттям 50 % балів. Кожний модуль включає бали за відвідування лекцій, 

практичних занять, поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання 

самостійної роботи, написання модульної контрольної роботи. Виконання 

модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики 

або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань 

студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу 

модуля. 

У таблиці представлено розподіл балів, що присвоюються студентам 

упродовж вивчення дисципліни «Основи фізіотерапії та курортології». 

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Лекції (за бажанням) (20 б) 2 4 2 4 4 4 

Практичні заняття (12 б) 2 2 2 2 2 2 

Самостійна робота (16 б) 3 3 4 2 2 2 

Реферат (10б)  10 

Поточний модульний контроль (42 

б) 

21 21 

Разом  45 55 

 

Критерії оцінювання реферату 

 

№  

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість 

балів  

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети і 

завдань реферату. Володіння понятійно-категоріальним 

апаратом. 

2 

2. Оригінальність представлених матеріалів. 3 

3. Креативність викладу матеріалу (з використанням 

мультимедійних технологій). 

5 

Разом 10 балів 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



 

 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
85 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 84 

(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 2 

(незадовільно) 
Не зараховано 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання письмових 

завдань. Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії 

оцінювання залікових завдань доводяться до студентів на початку семестру.  
Для оцінювання відповідей студентів з навчальної дисципліни «Основи 

фізіотерапії та курортології» використовуються наступні критерії. 
 

Оцінка Критерії оцінювання 
 

«відмінно» 
(90–100 балів) 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 
вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 
використанні набутих знань та умінь. 

«добре» 
(75–89 балів) 

ставиться за повні, систематичні знання із дисципліни, успішне 
виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 
літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення 
знань; але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

«задовільно» 
(60–74 балів) 

ставиться за знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі 
суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 
спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовільно» 
(0–59 балів) 

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 
Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 



 

неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою 
відповідної дисципліни. 
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