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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фізична реабілітація 

при порушенні діяльності дихальної системи» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 227 «Фізична терапія 

та ерготерапія».. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засоби фізичної реабілітації 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна тісно пов’язана із іншими науками 

медико-біологічного циклу: анатомією, фізіологією, патологічною анатомією, 

патологічною фізіологією, пропедевтикою та семіотикою внутрішніх 

захворювань,  фізіотерапією, масажем, а також з теорією та методикою фізичного 

виховання, біомеханікою 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Анатомія та фізіологія органів дихання 

2. Патологічна фізіологія дихання. 

3. Обстеження хворих з респіраторними захворюваннями у фізичній 

терапії  

4. Фізична реабілітація хворих з ураженням дихальної системи 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична реабілітація при 

порушенні діяльності дихальної системи» є набуття студентами теоретичних 

знань та практичних навичок для оцінки та корекції стану хворих з ураженням 

дихальної системи. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізична реабілітація при 

порушенні діяльності дихальної системи» є отримання студентом навиків по 

обстеженню хворих з ураженням органів дихання та згідно даних обстеження  

складанню програми фізичної реабілітації, а саме: розробити і вміти виконувати 

комплекс фізичних вправ лікувальної гімнастики та лікувального масажу, оцінити 

вплив фізичної реабілітації за одноразове заняття та курс лікування хворих при 

різних патологіях органів дихання. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : загальні основи медичної і фізичної реабілітації для осіб з ураженням 

органів дихання. 

 

вміти : обґрунтувати застосування тих чи інших засобів фізичної культури 

для лікування захворювань органів дихання, попередження їх загострень і 

ускладнень, відновлення здоров'я і працездатності, враховуючи при цьому покази 

чи протипокази до їх використання. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __135_ години/__4,5___ 

кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1.  

Анатомія та фізіологія органів дихання 

Анатомія грудної клітки:  будова та її форми, механічні рухи грудної клітки 

основні та допоміжні дихальні м’язи. 

Анатомія бронхолегеневого апарату: будова бронхіального дерева, будова 

легенів, анатомічний мертвий простір, нервова система бронхолегеневого 

апарату. 

Фізіологія дихання: зовнішнє та внутрішнє дихання, транспорт газів кров’ю 

від легень до клітин та у зворотньому напрямку, легеневі тиски, дифузія газів 

через аерогематичний бар’єр, процеси артеріалізації крові у легенях, ланки 

саморегуляції функціональної системи дихання, фізіологічні механізми 

підтримання рівноваги вентиляція/перфузія, фізіологічний мертвий простір, 

робота дихання,  механізм дихання, типи дихання. 

 

Змістовий модуль 2. 

Патологічна фізіологія дихання 

Поняття дихальної недостатності, механізм її виникнення, причини порушення 

альвеолярної вентиляції, порушення функції легень, зменшення загальної течії 

крові у легенях, порушення загального та регіонального вентиляційно-

перфузійного співвідношення у легенях, порушення дифузії газів у легенях, 

порушення регуляції зовнішнього дихання, задишка, вплив недостатності дихання 

на організм людини.  

Розглядається етіологія, патогенез та клінічна характеристика обструктивних та 

рестриктивних патологій. 

 

Змістовий модуль 3. 

Обстеження хворих з респіраторними захворюваннями у фізичній терапії  

Терапевтично-реабілітаційні та функціональні обстеження хворих з 

ураженням дихальної системи: медична історія хвороби, принципи фізичного 

обстеження: анамнез, огляд, пальпація, перкусія, аускультація, функціональні 

тести та методи індексів. 

Обстеження є постійно триваючим процесом. Вибір між короткою чи 

повною програмою обстеження залежить від того, що роблять інші члени 

команди. Майстерність в клінічному обстеженні досягається повторним 

обстеженням нормальної функції. 

 

Змістовий модуль 4. 

Фізична реабілітація хворих з ураженням дихальної системи  

Реабілітаційні втручання: дихання через підтиснуті губи, кероване 

відкашлювання, відкашлювання з допомогою, автогенний дренаж, стискання, 

спружинення ребер, мануальна вібрація, мануальний тиск, підскакування, 

перкусія, ротація,  методики їх застосування при патологіях органів дихання, 

покази, проти покази та застереження до застосування маніпуляційних втручань. 
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Дихальні вправи для виведення мокроти, покращення вентиляції, ліквідації 

бронхоспазму. 

Дренажні положення: мета, проти покази, основні та модифіковані дренажні 

положення. 

Положення для покращення вентиляції: мета, важливість правильного 

вибору пози для пацієнта, кий дихає спонтанно.  

Принципи складання програми фізичної реабілітації для конкретного 

пацієнта на основі даних обстеження. 

 

3. Рекомендована література 
Основна: 

1. Анатомія та фізіологія людини : підручник / П. І. Сидоренко, Г. О. Бондаренко, С. О.Куц. – 

5-е вид. – Київ : Медицина, 2015. – 296 с.  

2. Бобрицька В. І. Анатомія, вікова фізіологія і шкільна гігієна / В. І. Бобрицька. – Київ : 

Професіонал; 2004. – 80 с. 

3. Івасик Н. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/терапії дітей шкільного віку з 

бронхолегеневими патологіями : монографія / Наталія Івасик. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 393 

с. 

4. Івасик Н. Фізична реабілітація  при порушенні діяльності  органів дихання : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. фізкультурного профілю / Наталія Івасик. – 2-ге вид. – Львів 

:Український бестселер, 2009. – 192 с. 

5. Коритко З. І. Загальна фізіологія : навч. посіб. / Зоряна Коритко, Євген Голубій. – Львів : ПП 

Сорока, 2002. – 141 с. 

6. Коритко З. Медико-біологічні основи фізичного виховання / Зоряна Коритко. – Львів, 2002. 

– 51 с.  

7. Куцериб Т. Анатомія людини з основами морфології : навч. посіб. / Тетяна Куцериб, 

Мирослава Гриньків, Федір Музика. – Львів: ЛДУФК, 2019. – 86 с. 

8. Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії ("Нормальна анатомія " та 

"Нормальна фізіологія") : навч. посіб. / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Станіслав 

Крась, Софія Маєвська, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 146 с. 

9. Музика Ф. В.  Анатомія людини : навч. посіб.  / Ф. В. Музика, М. Я. Гриньків., Т. М. Куцериб. –  

Львів : ЛДУФК, 2014. – 360 с. 

10. Мухін В.М. Фізична реабілітація : підручник / В. М. Мухін. –  Київ : Олімпійська 

література, 2010. – 488 с. 

11. Основи обстеження хворого та схема історії хвороби : навч. посіб. / Г. В. Дзяк,. В. З. 

Нетяженко, І. М. Кардашевська, М. Г. Кобзар, К. Ю. Єгоров, В. М. Березовський, Л. М. 

Шендрик, С. Й. Крижанівська, Ю. П. Артамонов, В. І. Березуцький, І. С. Борисова, О. І. 

Кравченко, Л. І. Новоженіна, В. І. Кравчатий. –  Дніпропетровськ; МОЗ України, ДДМА, 

2002. – 70 с.  

12. Патофізіологія : підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М. Н. Зайко, Ю. В. Биць, М. В. Кришталь та 

ін. ; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. – 6-е вид., переробл. і допов. – Київ : 

Медицина, 2017. – 740 с. 

13.Уилмор Дж. Х. Физиология спорта и двигательной активности / Уилмор Дж.Х., 

Костил Д. Л. – Киев : Олимпийская литература, 1997. – 503 с. 

14. Федорів Я. Хвороби органів дихання : навч. посіб. / Федорів Я.-Р.М., Регеда М. С., 

Гайдучок І. Г. – Київ : Вища освіта в Україні, 2015. – 488 с. 

15.ATS Statement: Guidelines for the Six — Minute Walk Test. American Journal of Respiratory 

and Critical Care Medicine. 2002;166:111–117. 

16.Cuccurullo S. Physical Medicine and Rehabilitation Board Review, 3rd Edition New York: 

Demos Medical Publishing; 2015. 1010р. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8oZHt5-_WAhXkbZoKHS3FBzYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atsjournals.org%2Fjournal%2Fajrccm&usg=AOvVaw30kNxZ8zZN5QCLsgj_f8pr
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8oZHt5-_WAhXkbZoKHS3FBzYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atsjournals.org%2Fjournal%2Fajrccm&usg=AOvVaw30kNxZ8zZN5QCLsgj_f8pr
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17.Frownselter DL, Dean E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice. 5th 

ed. Elsevier Mosby, 2013. 832p. 

18.Sharp CR. Physical examination of the respiratory system / Sharp CR, Rozanski EA. // Top 

Companion Anim Med, 2013. - № 28 (3). – Р.79-85. 

Допоміжна: 

1. Детская пульмонология / под ред. И. Л. Аряева. – Киев : Здоров’я,  2005. – 305 с. 

2. Дубровский В. И. Спортивная медицина : учеб. для студ. ВУЗов / В. И. Дубровский. – 2-е 

изд. – Москва : Владос, 2002. – 512 с.  

3. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура и массаж / В. А. Епифанов. – Москва : ТЕО 

ТАР-МЕД, 2002. – 558 с.  

4. Івасик Н. Алгоритм реабілітаційного обстеження дітей з бронхо-легеневими захворюваннями 

/ Івасик Н. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 4(54). – С. 42–46. 

5. Івасик Н. Безапаратні методики дихальної гімнастики / Івасик Н. // Фізична культура, спорт 

та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. 

– Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 670–676. 

6. Івасик Н. Диференційований підбір дихальних вправ для дітей з бронхо-легеневою 

патологією в умовах тренувального процесу при фізичній реабілітації / Наталія Івасик // 

Актуальні проблеми юнацького спорту : зб. пр. за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

– Херсон, 2014. – С. 192–194. 

7. Івасик Н. Застосування масажу при бронхо-легеневих захворюваннях у дітей / Н. Івасик, Л. 

Левицька // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. 

пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 2. – С. 64–67. 

8. Івасик Н. Модель планування індивідуальної програми фізичної реабілітації/терапії дитини з 

бронхо-легеневим захворюванням / Івасик Наталія // Слобожанський науково-спортивний 

вісник. – 2017. – № 2(58). – С. 34–39. 

9. Івасик Н. Обґрунтування добору засобів фізичної реабілітації у дітей з бронхолегеневими 

захворюваннями у комплексі протикашльової терапії / Наталія Івасик // Молода спортивна 

наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – 

Львів, 2016. – Вип. 20, т. 3/4. – С. 30–35. 

10. Івасик Н. Обґрунтування добору засобів фізичної реабілітації для дітей, хворих на гостру 

пневмонію / Наталія Івасик // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2016. – № 1(23) – С. 45–

52.  

11.Івасик Н. Обґрунтування диференційного підходу експрес-оцінки реабілітаційного 

потенціалу при фізичній реабілітації з бронхо-легеневими захворюваннями / Івасик Н. // 

Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 

3К1(70)16. – С. 16–20. 

12.Івасик Н. О. Обґрунтування розробки опитувальника якості життя для дітей шкільного віку з 

гострими бронхо-легеневими захворюваннями / Івасик Н. О. // Слобожанський науково-

спортивний вісник. – 2015. – № 4(48). – С. 50 – 53. 

13.Івасик Н. Організаційні та методичні складові концепції фізичної реабілітації дітей з бронхо-
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15.Івасик Н. Оцінка показників функції зовнішнього дихання у дітей з бронхо-легеневими 

захворюваннями / Івасик Наталя, Бергтравм Вікторія // Спортивний вісник Придніпров'я. – 
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1.  Івасик Н. Застосування тренажерів у дихальній гімнастиці пацієнтів з бронхолегеневими 

захворюваннями [Електронний ресурс] / Наталія Івасик // Спортивна наука України. – № 

2(72). – С. 42–50. – Режим 

доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/415/399  

2.  Електронний каталог ЛДУФК імені Івана Боберського [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

3.  Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана Боберського [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/ 

4. Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів дихання : анот. бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 27 с. – Режим 

доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/239 

5. Лікувальна фізична культура при захворюваннях серцево-судинної системи : анот. бібліогр. 

покажч.  [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 27 с. – 

Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/294 

6. Масаж : анот. бібліогр. покажч.  [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : 
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7. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи : анот. бібліогр. покажч. 

[Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 111 с.  – Режим 

доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/826 

8. Фізична реабілітація. Фізична терапія : анот. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. 

Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 145 с. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20960 

 

4. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять в 

письмовій та усній формах. 

1. Опитування. 

2. Перевірка завдань для самостійної роботи. 

3. Перевірка матеріалів самопідготовки.  

4. Виконання завдань практичних занять. 

Підсумковий контроль – іспит (VІІ семестр). 

Іспит складається із двох частин: теоретичної та суми, набраної впродовж 

семестру. Теоретична частина іспиту проводиться письмово. Студенту 

пропонуються питання із кожної теми та ситуаційні задачі. Максимально студент 

за цю частину може отримати 50% від загальної оцінки. Максимально студент 

впродовж семестру може отримати 50% від загальної оцінки. 

Набрану суму балів переводимо в оцінки чотирибальної шкали за таким 

принципом: 

Рейтинговий 

показник 
Оцінка у національній шкалі Оцінка ECTS 

90-100 

за
р

ах
о

в
ан

о
 5 (відмінно) A (відмінно) 

82-89 
4 (добре) 

B (дуже добре) 

75-81 C (добре) 

68-74 
3 (задовільно) 

D (задовільно) 

61-67 E (достатньо) 

35-60 Н
е 

за
р
ах

о
в
ан

о
 

2 (не задовільно) 

Fx (не задовільно) з 

можливістю 

повторного складання 

http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/415/399
http://3w.ldufk.edu.ua/
http://repository.ldufk.edu.ua/
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/239
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/294
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/365
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/826
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20960
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0-34 

F (не задовільно) з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

5. Екзаменаційні вимоги 

1. Будова грудної клітки і її роль в акті дихання. 

2. Дихальні м′язи, функціональна анатомія та участь в акті дихання. 

3. Будова дихальних шляхів та бронхіального дерева легень. 

4. Сегментарна будова легень. 

5. Біомеханіка дихального акту. 

6. Механізми газообміну між альвеолярним та атмосферним повітрям. 

7. Обмін дихальних газів між альвеолярним повітрям та кров’ю легеневих 

капілярів. 

8. Фактори, що впливають на обмін дихальних газівміж альвеолярним 

повітрям та кров’ю легеневих капілярів. 

9. Перфузія легень та механізм узгодження кровопостачання легень та їх 

вентиляції. 

10. Легеневі тиски їх роль та механізми підтримання. 

11. Визначення дихальної недостатності. 

12. Фактори, що впливають на вентиляцію легень. 

13. Типові види недостатності дихання: обструктивні і рестриктивні 

порушення. 

14. Патогенетичні та клінічні особливості захворювань дихальної системи. 

15. Реабілітаційне обстеження: складові, мета. 

16. Особливості збору анамнезу та фізикального огляду пацієнтів з 

захворюваннями дихальної системи. 

17. Проведення та врахування результатів перкусії та аускультації в практиці 

фізичного терапевта. 

18. Інструментальні методи дослідження в практиці фізичного терапевта при 

роботі із пацієнтами з захворюваннями дихальної системи. 

19. Клінічні тести, функціональні методи дослідження в практиці фізичного 

терапевта при роботі із пацієнтами з захворюваннями дихальної системи. 

20. Анкети, шкали та опитувальники в практиці фізичного терапевта при роботі 

із пацієнтами з захворюваннями дихальної системи. 

21. Кашель як лімітувальний симптом під час добору засобів фізичної 

реабілітації в дітей з бронхолегеневими захворюваннями. 

22. Задишка як фактор впливу/корекції під час добору засобів фізичної 

реабілітації в дітей з бронхолегеневими захворюваннями 

23. Реабілітаційні засоби та втручання в практиці фізичного терапевта при 

роботі із пацієнтами з захворюваннями дихальної системи. 

24. Дренажні положення: мета, протипокази, застереження та методичні 

особливості проведення. 

25. Дихальні вправи в практиці фізичного терапевта при роботі із пацієнтами з 

захворюваннями дихальної системи. 

26. Маніпуляційні втручання в практиці фізичного терапевта при роботі із 

пацієнтами з захворюваннями дихальної системи. 
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27. Апарати у фізичній терапії пацієнтів із захворюваннями дихальної системи. 

28. Особливості складання програми фізичної терапії. 

29. Практика легеневої реабілітації для пацієнтів із хронічними 

захворюваннями дихальної системи. 

30. Підбір засобів фізичної терапії та методики їх застосування відповідно до 

функціональних порушень пацієнта з респіраторними захворюваннями. 

31. Ситуаційна задача. 


	1. Мета та завдання навчальної дисципліни
	3. Рекомендована література
	Іспит складається із двох частин: теоретичної та суми, набраної впродовж семестру. Теоретична частина іспиту проводиться письмово. Студенту пропонуються питання із кожної теми та ситуаційні задачі. Максимально студент за цю частину може отримати 50% в...

