
 

 

 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗІОТЕРАПІЇ, КУРОРТОЛОГІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ» 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Курс - IV 
Конкретний семестр/навчальний рік – осінній / 
Обсяг дисципліни (в кредитах ЄКТС з визначенням розподілу годин на лекції, практичні 

заняття, семінари, СРС): загальна кількість кредитів – 3. 
 

 «Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації» як навчальна дисципліна 

базується на вивченні здобувачами вищої освіти медичної та біологічної фізики, анатомії 

людини, медичної біології, медичної хімії, фізіології, патофізіології, гігієни та екології, 

фармакології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії й інтегрується з 

цими дисциплінами; забезпечує послідовність та взаємозв’язок з внутрішньою медициною, 

хірургією, травматологією й ортопедією, неврологією, педіатрією, акушерством і гінекологією 

та іншими предметами навчального плану, що передбачає інтеграцію викладання з цими 

дисциплінами та формування умінь застосування знань стосовно використання лікувальних 

фізичних чинників в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності; навчає 

використовувати лікувальні фізичні чинники в лікарський практиці для забезпечення лякування 

та профілактики захворювань, а також для більш швидкого відновлення здоров’я, 

реабілітації,покращення якості життя і працездатності у хворих різного профілю; забезпечує 

попередження передпатологічних змін та патологічних станів. 

 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та 

реабілітації»  є формування у  здобувачів вищої освіти уявлення про систему знань щодо 

механізмів дії лікувальних фізичних чинників, показань та протипоказань, правил їх призначення 

при різних захворюваннях, набуття здобувачами вищої освіти знань про можливості 

використання лікувальних фізичних чинників на різних етапах лікування та реабілітації для 

найбільш ефективного і раннього повернення хворих та людей з інвалідністю до побутових і 

трудових процесів.  
Кінцева мета навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та 

реабілітації»  випливає із мети освітньої та професійної підготовки випускників вищого 

медичного навчального закладу та визначається змістом теоретичних знань, методичної 

підготовки, практичних умінь і навичок, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти: 
 Основними завданнями вивчення дисципліни: 

- формування знань з теоретичних основ використання лікувальних фізичних чинників, 

сучасного стану фізіотерапії, курортології та реабілітації в Україні та за кордоном; 
- оволодіння сутністю, змістом, принципами призначення  лікувальних фізичних чинників; 
- оволодіння методами та методиками застосування лікувальних фізичних чинників;  
- набуття  знань стосовно техніки безпеки та набуття практичних навичок при роботі з 

основною фізіотерапевтичною апаратурою; 
- навчання вмінню застосовувати знання для правильного використання методів та методик 

фізіотерапії, курортології та реабілітації; 
- забезпечення загальної і професійної підготовки з використання лікувальних фізичних 

чинників, що визначають готовність майбутнього фахівця до життєдіяльності й обраної професії. 
 


