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         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

курортології та фізіотерапії» складена   відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавр зі спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія)». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є формування системи 

теоретичних знань, набуття практичних вмінь, навичок використовувати  

різноманітні засоби курортології та фізіотерапії,  природні та преформовані 

лікувальні чинники у реабілітації пацієнтів з різною патологією.  

       Міждисциплінарні зв’язки: основи практичної діяльності у фізичній 

терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності), реабілітаційні технології. Курс 

має сугубо професійну спрямованість. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

  1. Модуль 1. Загальні основи курортології та фізіотерапії. 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи курортології та 

фізіотерапії» є  формування визначених освітньо-професійною програмою 

загальних та фахових компетентностей, зокрема здатності до застосування  

природних факторів у сфері фізичної терапії та ерготерапії, здійснення аналізу 

функціонування лікарсько-профілактичних та оздоровчих закладів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи курортології 

та фізіотерапії» є сформувати у студентів систему знань про: роль і місце 

курортної медицини в системі реабілітації хворих; класифікація та основні види 

курортів; кліматотерапія, основні кліматолікувальні фактори акліматизація та 

метеопатичні реакції; бальнеотерапія; пелоїдотерапія; використання 

фізіотерапії та дієтотерапії в умовах санаторно-курортних закладів.  

Вміння використовувати набуті знання у професійній діяльності.   

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні після 

успішного засвоєння навчальної дисципліни формувати наступні програмні 

компетентності та результати навчання: 

Інтегральна компетентність 

          ІК. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням 

положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психолого-

педагогічних наук. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

         ФК 05. Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та 

практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у 

травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та 

пульмонології, а також інших областях медицини.  
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       ФК 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, 

обговорювати та пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної 

терапії та ерготерапії.  

      ФК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або 

ерготерапії.  

      ФК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або 

ерготерапії функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

     ФК 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, 

профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому 

способу життя.  

      ФК 14. Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг 

фізичної терапії та ерготерапії. 

       Програмні результати навчання 

       ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії.  

       ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації 

рухових порушень та активності.  

      ПР 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації 

функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в 

діяльності.  

        

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6,0 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
  Змістовний модуль 1. Загальні основи курортології та фізіотерапії 

        Тема 1. Роль і місце курортної медицини в системі реабілітації хворих 

Предмет, мета і завдання дисципліни «Основи курортології та фізіотерапії», 

структура дисципліни, санаторно-курортне лікування, показання та 

протипоказання до санаторно-курортного лікування.  

        Тема 2. Класифікація та основні види курортів Основні типи санаторно-

курортних установ та принципи організації в них лікувальної роботи, 

лікувальні режими, характеристика курортів України.  

       Тема 3. Кліматотерапія, основні кліматолікувальні фактори Медична 

кліматологія, основи лікувальної дії кліматолікувальних факторів, види 

процедур та їх характеристика (аеротерапія, геліотерапія, таласотерапія, 

спелеотерапія). Фізичні та фізіологічні основи дозування процедур.  

       Тема 4. Бальнеотерапія та пелоїдотерапія. Бальнеологія та бальнеотехніка. 

Основні методи бальнеологічного лікування та їх застосування. Класифікація 

мінеральних вод, їх вплив на організм. Лікувальні методики зовнішнього та 

внутрішнього використання мінеральних вод у хворих з різними нозологіями. 

Показання та протипоказання до лікування мінеральними водами. 

Бальнеологічні курорти України. Пелоїдотерапія Класифікація лікувальних 

грязей, їх характеристика та вплив та організм, показання та протипоказання 

до грязелікування, основні лікувальні методики. Характеристика 

грязелікувальних курортів України.  
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        Тема 5. Використання фізіотерапії та дієтотерапії в умовах санаторно-

курортних закладів. Характеристика основних методів і засобів фізіотерапії, 

які використовують в умовах санаторно-курортних закладів (методи 

електролікування, магнітолікування, світлолікування, термолікування). 

Особливості застосування дієтотерапії в умовах санаторно курортних закладів. 

        Тема 6. Теоретичні основи використання преформованих фізичних 

чинників у фізичній терапії та ерготерапії. Предмет, завдання і принципи 

використання фізіотерапії у фізичній терапії та ерготерапії. Класифікація 

преформованих фізичних чинників, що використовують у фізичній терапії та 

ерготерапії. Механізми лікувальної дії преформованих фізичних чинників, 

методи дозування та реакціїї на процедури, покази та протипокази до 

призначення. Організаційні основи використання преформованих фізичних 

чинників, складові елементи процедур, алгоритм проведення процедур, 

техніка безпеки.  

       Тема 7. Характеристика методів використання преформованих фізичних 

чинників у фізичній терапії та ерготерапії. Електролікування: лікування 

постійним струмом, електричним полем, імпульсними струмами низької 

напруги, змінними струмами і полями високої, ультрависокої та надвисокої 

частоти; механізми терапевтичної дії, покази і противопоки до призначення; 

принципи дозування, апаратура, техніка проведення процедур; техніка 

безпеки при проведенні процедур, лікувальні методики. Лікувальний вплив 

тиску (барометричного, акустичного): ультразвук як лікувальний фактор; 

вібротерапія, ударно-хвильова терапія, електромеханічний масаж, 

пневмопресотерапія, пневмомассаж. Механізм терапевтичної дії. покази і 

противопоказання до призначення. Принципи дозування, апаратура, техніка 

проведення процедур. Застосування світлолікувальних впливів: інфрачервоне 

(ІЧ) і видиме світло. Ультрафіолетовое випромінювання (УФ), КУФ- та 

ДУФвипромінюванн, ПУВА-терапія. Фізична характеристика факторів 

впливу. Механізм дії, покази і противопоказання до призначення. Принципи 

дозування, апаратура, техніка проведення процедур. Лазеротерапія: 

лазеротерапія, фізична характеристика факторів впливу. Механізм 

терапевтичної дії:  апарати когерентного (лазерного) випромінювання 

інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового діапазону. Покази і 

противопоказання до призначення. Принципи дозування, апаратура, техніка 

проведення процедур. Фізіотерапія з використанням температурних впливів: 

лікування теплом, кріотерапія, грязелікування, світлолікування; фізичні 

властивості парафінолікування, озокеритолікування. Механізм терапевтичної 

дії; принципи дозування, апаратура, техніка безпеки при проведенні процедур.  

Методики лікування повітрям зі зміненим складом: аероіоно-терапія, 

нормобарична гіпоксітерапія, озонотерапія, карбогенотерапія, 

аерофітотерапія; фізична характеристика факторів впливу, механізм 

терапевтичної дії; принципи дозування, апаратура, техніка безпеки при 

проведенні процедур. 

     

3. Рекомендована література 
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Основна 

       1. Боголюбов В .М. Физиотерапия и курортология. Том 1. М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2016. 972 c.  

      2. Боголюбов В. М. Физиотерапия и курортология. Том 2. М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2017. 274 c.  

      3. Боголюбов В. М. Физиотерапия и курортология. Том 3. Физиотерапия и 

реабилитация. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017.  830 c.  

     4. Курорти та санаторії України: Науково-практичний довідник / за 

редакцією проф., д. мед. наук К. Д. Бабова, проф., д. мед. н. В. В. Єжова та д. 

мед. н., пров. н.с. О. М. Торохтіна. Київ: Видавничий дім «Фолі грант», 2009.  

432 с.  

      5. Основы курортологии. Том III. Частная курортотерапия. Москва: РГГУ, 

2005. 600 c.  

     6. Ушаков А. А. Практическая физиотерапия.  М.: МИА, 2009.  604 с.  

     7. Частная физиотерапия: Учебное пособие/ под ред. Г. Н. Пономаренко.  М.: 

ОАО «Издательство «Медицина», 2005. 744 с. 

      8. Черепок О. О., Волох Н. Г. Лікувальне застосування електричного 

струму, електричного та магнітного полів, електромагнітного випромінювання : 

навчальний посібник.  ЗДМУ, 2016. 140 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: дві письмові 

модульні роботи, іспит.  

5.  Засоби діагностики успішності навчання.   Критерії оцінювання (у %) 

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 

– письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль СРС). 

– участь у практичних заняттях 30%. 

– самостійна робота (реферат) 10%. 


