
Дисципліна Вибіркова дисципліна 10.2 «Фізична 

терапія в косметології» 

Рівень ВО перший (бакалаврський) рівень на базі 

ПЗСО 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

227 Фізична терапія, ерготерапія  

Форма навчання денна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс, 7 семестр, 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Усього 150 год.: з них 22 год лекції, 32 год. 

лабораторні 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 

Автор дисципліни Усова Оксана Василівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Для вивчення даної дисципліни необхідні 

знання з нормальної анатомії та нормальної 

фізіології людини, основ медичних знань, 

основ загальної патології 

Що буде вивчатися Студентам буде надаватися інформація 

щодо засобів та методів фізичної терапії в 

косметології, а також про особливості 

застосування апаратної косметології 

Чому це цікаво/треба вивчати Косметологія давно перестала 

обмежуватися тільки доглядом за шкірою 

обличчя. Фізична терапія в косметології 

спеціалізується на виправленні недоліків 

зовнішності людини, виявлення причин їх 

появи і розробленні способів їх корекції, 

проведенні реабілітації та ефективної її 

реалізації при здійсненні професійних 

обов’язків. Метою викладання дисципліни є 

вивчення методів діагностики, 

профілактики, реабілітації і лікування 

захворювань у косметології, усунення 

косметичних недоліків шкіри, вроджених 

дефектів голови, обличчя і тіла. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Результатами навчання будуть знання про 

механізми дії впливу лікувальної 



гімнастики, косметичного масажу, масок, 

водних процедур та збалансованого раціону 

харчування як комплексу засобів фізичної 

терапії у косметології; засвоєння правил 

догляду за шкірою обличчя, рук і ніг; 

проведення профілактики, лікування 

нетрадиційними методами та реабілітації 

після хвороб і косметичних недоліків 

шкіри; вміння складати і застосовувати 

комплексні програми фізичної терапії в 

косметології 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Застосовувати набуті знання щодо 

раціонального використання фізичних 

факторів для підвищення ефективності 

комплексного косметичного догляду. 

Застосовувати набуті знання і практичні 

навички для виявлення причин появи 

недоліків шкіри і розробленні способів їх 

корекції, проведення ефективної 

реабілітації. 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

