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Підсумкова контрольна робота з фізіотерапії 

Варіант 1 

1. Гальванізація: визначення, терапевтичні ефекти, показання, протипоказання, 

електроди, апарат. 

2. Загальні протипоказання до фізіотерапевтичного лікування. 

3. ІЧ- опромінення: лампи,терапевтичні ефекти, показання. 

 

Підсумкова контрольна робота з фізіотерапії 

Варіант 2 

1. Ультразвукова терапія: апарат, терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

2. Вкажіть процедури, які проводять із застосуванням низькочастотного 

імпульсного струму. 

3. Дайте визначення «біодоза». Вкажіть процедуру при якій вона визначається. 

 

Підсумкова контрольна робота з фізіотерапії 

Варіант 3 

1. Магнітотерапія: терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

2. УФО: лампи, терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

3. Вкажіть фізичні чинники водолікування. 

 

Підсумкова контрольна робота з фізіотерапії 

Варіант 4 

1. Індуктотермія: апаратура, терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

2. Перерахуйте процедури з використанням світла. 

3. Вкажіть чинники тепло лікувальних процедур, наведіть приклад. 

 

Підсумкова контрольна робота з фізіотерапії 

Варіант 5 

1. Електросон терапія: терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

2. Дайте визначення «бальнеореакція» та вкажіть її види. 

3. Протипоказання до гальванізації. 

 

Підсумкова контрольна робота з фізіотерапії 

Варіант 6 

1. Ампліпульс терапія: терапевтичні ефекти, параметри. 

2. Ультразвукова терапія: апаратура, методики. 

3. Вкажіть процедури для яких застосовується апаратура: «УВЧ-60», «ИКВ-4», 

лампа Солюкс, біодозиметр Горбачова, «Поток- 1», «Полюс -1». 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота з фізіотерапії 



Варіант 7 

1. Діадинамотерапія: терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

2. Дарсонвалізація: терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

3. Вкажіть для яких процедур застосовуються апарати: «Стимул», «Искра -1», 

«Корона», «Полюс -1», «Алимп». 

 

 

Підсумкова контрольна робота з фізіотерапії 

Варіант 8 

1. УВЧ- терапія: терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

2. Класифікація ванн. 

3. Терапевтичні ефекти ультразвуку. 

 

Підсумкова контрольна робота з фізіотерапії 

Варіант 9 

1. НВЧ- терапія (ДМХ- терапія): терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

2. Склад та вимоги до контактного електроду для проведення гальванізації. Назвіть 

процедури для проведення яких застосовують контактні електроди. 

3. Терапевтичні ефекти грязелікування. 

 

Підсумкова контрольна робота з фізіотерапії 

Варіант 10 

1. НВЧ- терапія (СМХ- терапія): терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

2. Назвіть процедури за допомогою яких можна провести електростимуляцію м’язів. 

3. ІЧ- опромінення: терапевтичні ефекти, лампи. 

 

 

Підсумкова контрольна робота з фізіотерапії 

Варіант 11 

1. Електрофорез: переваги та недоліки. 

2. УВЧ- терапія: розміщення конденсаторних пластин, терапевтичні ефекти, 

показання. 

3.  Вкажіть для яких процедур застосовуються апарати: «Полюс-1», «Поток -1», 

«Амплипульс -5», «Ромашка», «Луч-4», лампа «Солюкс».  

 

 

 

 

 

 


