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Програмовані вимоги до складанняекзамену  

з дисципліни  

«Куроротологія» 

для студентів спеціальності  

227«Фізична терапія, ерготерапія» 
 

1. Визначення і завдання предмету ―курортологія. 

2. Напрямки курортології як науки.  

3. Визначення поняття курорт. 

4. Періоди розвитку наукових уявлень і системи класифікаційних одиниць 

курортних комплексів.  

5. Короткий історичний нарис розвитку та організації курортної служби у 

нашій країні. 

6. Класифікація курортів. 

7. Визнчення поняття санаторій.  

8. Визначення поняття санаторно-курортне лікування. 

9. Режими санаторно-курортне лікування. 

10. Основні організаційні засади медичної реабілітації в умовах курорту є. 

11. Загальні задачі медичної реабілітації санаторно-курортного етапу 

реабілітації хворих. 

12. Загальні принципи медичної реабілітації, які можна застосувати в умовах 

санаторного етапу відновлювального лікування. 

13. Періоди медичної реабілітації в умовах санаторного етапу 

відновлювального лікування.  

14. Основна мета санаторно-курортного відбору. 

15. Що є основною складовою санаторно-курортного відбору? 

16. Протипоказання для санаторно-курортного та відновлювального 

лікування. 

17. Який документ отримує хворий, що засвідчує потребу у санаторно-

курортному лікуванні? 

18. За якими варіантами можуть забезпечуватися хворі санаторно-

курортними путівками. 
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19. Як поділяються реабілітаційні програми за термінами (тривалістю). 

20. Визначення поняття кліматологія. 

21. Які фактори приймають участь в кліматотерапії? 

22. Які групи кліматичних чинників розрізняють в курортотерапії? 

23. В чому полягає комплексність впливу кліматотерапії на організм 

людини? 

24. Яка дія кліматолікувальних процедур? 

25. Які діапазони навантаження розрізняють при кліматолікуванні ? 

26. Що таке преформовані фізичні фактории. До них відносяться? 

27. Дайте визначення поняттю аеротерапія. Форми аеротерапії. 

28. Визначте поняття геліотерапія. 

29. Опишіть механізм дії геліотерапії. 

30. Який ультрафіолетовий діапазон використовується при поглинанні 

електромагнітного випромінювання сонячного світла.  

31. Які ефекти наступають при курсовій дозі геліотерапії? 

32. В чому полягає комплексність впливу кліматотерапії на організм 

людини? 

33. Що таке біодоза? 

34. Назвіть режими сонячних опромінень. 

35. Опишіть рекомендації  для прийому сонячних ванн. 

36. Назвіть загальні покази до геліотерапії. 

37. Дайте визначення поняттю аеротерапія. Форми аеротерапії. 

38. Назвіть механізм дії аеротерапії. 

39. З якими ще факторами курортотерапії  поєднують  аеротерапію. 

40. Які знаєте форми аеротерапії? 

41. Загальні покази до аеротерапії. 

42. Як поділяють повітряні ванни залежно від температури? 

43. Коли краще повітряні ванни приймати  і чому? 

44. Які  види холодових навантажень вирізняють під час проведення 

повітряних ванн? 
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45. Як починають прийом повітряних ванн з холодовим навантаженням? 

46. Назвіть ознаки охолодження або перегрівання при аеротерапії.  

47. Визначення поняття таласотерапія. 

48. Назвіть механізм дії таласотерапії. 

49. З якими ще факторами курортотерапії  поєднують  таласотерапію. 

50. Розподіл режимів купання. 

51. Загальні покази до таласотерапії. 

52. Вимоги до першого купання. 

53. Протипокази до таласотерапії. 

54. Послідовність процедури купання. 

 


