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I. ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА 

 

Найменування 

показників 

Галузі знань, спеціальності, 

освітні програми, освітній 

ступінь 

Характеристика 

освітнього 

компонента 

 

 

Денна форма навчання 
на базі повної загальної 

середньої освіти 

Галузі знань: 
22 «Охорона здоров’я» 

Вибірковий 

Рік навчання 4 

Семестр 8 

 Спеціальності: 
227 – фізична терапія, ерготерапія 

 

 

 

 

Кількість годин/кредитів 

150 / 5 

Освітньо-професійна програма 

227 – фізична терапія, ерготерапія 

 

Лекції: 26 год. 

Практичні: 26 год. 

Самостійна робота: 

88 год. 

Консультації: 10 
год. 

 

ІНДЗ: є 

 

Бакалавр  
(на базі ПЗСО) 

Форма контролю: 

залік 

 

 

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ 

 

ПІП - Цюпак Тетяна Євгеніївна 

Науковий ступінь -  кандидат педагогічних наук  

Вчене звання -  доцент 

Посада  - доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії  

Контактна інформація -   tsjupak.tatjana@vnu.edu.ua 

 

 

III. ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА 

1. Анотація. Функціональний стан є результатом динамічної взаємодії організму із 

зовнішнім середовищем. Цей стан характеризується проявами якостей і властивостей 

організму людини, які прямо або опосередковано визначають її діяльність. Порушений 

функціональний стан організму характеризується виснаженням функціональних ресурсів. 

Порушується нормальне протікання рефлекторної діяльності, виявляється дискоординація 

функцій, що знижує працездатність. Перебуваючи в порушеному функціональному стані, 

виконавець діяльності повинен вольовим зусиллям стримувати бажання відпочити. Тому 

збільшується його нервово-емоційне напруження, яке виявляється в стомленості, подразливості, 

негативних емоціях. Тривале перебування в такому стані провокує перехід до патологічного 

функціонального стану. 



Дихальні вправи поліпшують і активізують функцію зовнішнього дихання, сприяють 

відновленню після фізичного навантаження, чинять спеціальний вплив при порушеному 

функціональному стані осіб з особливими потребами. 

Дихальні вправи з урахуванням їх значимості та різнобічності впливу на 

функціональний стан людини об’єднані під загальним терміном “дихальна гімнастика”, 

яка включає різні види дихальних вправ, звукову гімнастику, різні комплекси 

гімнастичних вправ у поєднанні з деякими дихальними вправами, дихальні вправи 

пранаяма за системою йогів, дихальну гімнастику в воді, методику вольової ліквідації 

глибокого дихання по Бутейко, дихання за методикою Стрельникової та ін. Застосування 

дихальної гімнастики має велике значення при порушеному функціональному стані. 

Дихальні вправи входять у заняття лікувальної гімнастики, терапевтичними вправами як 

елемент паузи для відпочинку і як засіб, що впливає на поліпшення функції органів 

дихання і всього організму в цілому. Такі вправи відіграють основну роль у відновленні 

при порушеннях у діяльності органів дихання. Під час виконання дихальних вправ 

відбувається покращення нервово-гуморальної регуляції дихання, зміцнення дихальної 

мускулатури, зростання рухливості грудної клітки і діафрагми, нормалізують дихальний 

акт і забезпечують оптимальну вентиляцію. Під дією дихальних вправ збільшується 

кількість функціонуючих альвеол і легеневих капілярів, що посилює газообмін у легенях, 

підвищує насичення артеріальної крові киснем. Вміння виконувати вправи дихальної 

гімнастики дає можливість довільно управляти компонентами дихального акту, змінюючи 

глибину, частоту і тип дихання, співвідношення фаз вдиху і видиху та їх тривалість і крім 

забезпечення самого життя дихання виступає методом лікування так, як при адекватному 

впливі та використанні дихальної гімнастики відбуваються сприятливі зміни в 

функціональному стані організму. Контролювати дихання можна за допомогою 

спеціальних методик і дихальних вправ, які виконуються в певній послідовності. 

Основою формування знань, умінь і навичок у навчальній дисципліні «Дихальна 

гімнастика», яка викладається українською мовою є лекційні заняття, лабораторні 

заняття, індивідуальні консультації, а також самостійна робота. 

2. Пререквізити: фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності: 

нордівська ходьба, калланетика; нормальна анатомія людини (за професійним 

спрямуванням); основи ерготерапії; терапевтичні вправи; основи практичної діяльності у 

фізичній терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності). 

Постреквізити комплексний кваліфікаційний іспит 

 

3. Мета і завдання освітнього компонента: 

Метою викладання освітнього компонента «Дихальна гімнастика» є поглиблення 

знань студентів про проведення реабілітаційних заходів у пацієнтів з різною патологією та 

набуття ними теоретичних знань та практичних навичок щодо особливостей проведення і 

застосування вправ дихальної гімнастики у фахово-реабілітаційній діяльності для 

відновлення здоров’я і працездатності хворих. 

Основними завданнями освітнього компонента «Дихальна гімнастика» є: 

- формування загальних та фахових компетентностей в розрізі предмету; 

- оволодіти навичками роботи з проведення і застосування дихальних вправ; 

- проводити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з 
фізичної терапії; 

- виробити базові навички розробки індивідуального комплексу вправ дихальної 

гімнастики; 

- визначати доцільні методи впливу дихальних вправ при тих чи інших 

захворюваннях, вибрати оптимальний для хворого комплекс вправ дихальної гімнастики. 

 

4. Результати навчання (Компетентності). 

 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 



ЗК 2 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 3 Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК 4 Здатність працювати в команді. 

ЗК 5 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 8 Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 13 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства.  

 
Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 1  Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим 

медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх виконання і зв'язок з 

охороною здоров’я. 

ФК 4 Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної 

терапії, ерготерапії. 

ФК 5 Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну 

діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології 

та пульмонології, а також інших областях медицини (в практиці реабілітації потерпілих внаслідок 

військових дій на сході України, внаслідок отриманих травм у професійному спорті, при патологіях розвитку 

та генетичних захворюваннях дітей та дорослих) 

ФК 7 Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати 

зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії 

ФК 8 Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії  

ФК 9 Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта. 

ФК 11 Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. 

ФК 12 Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів. 

ФК 13 Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці 

захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому способу життя. 

ФК 14 Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та 

ерготерапії. 

 

Програмні результати навчання 

9. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії.  

10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та 

активності. 

13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до 

пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність. 

15. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за віком, 

рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями, в тому 

числі потерпілих внаслідок військових дій на сході України, внаслідок отриманих травм у професійному 

спорті, при патологіях розвитку та генетичних захворюваннях дітей та дорослих. Працювати та взаємодіяти 

у мультидисциплінарній команді. 

16. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп. 

18. Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за 

допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег. 

 

 

5. Структура освітнього компонента 

Назви 

змістових модулів і тем 

Усього Лекції Лаборат. 

(Практ.) 

Сам. 

роб. 

Конс. Форма 

контро 

лю / 

Бали 

Змістовий модуль 1. Лікувальний вплив дихальних вправ 

Тема 1..Вплив дихальних вправ на 

функціональний стан людини 
Класифікація дихальних вправ. 

16 4 4 12 - ДС 

РМГ/5 



Тема 2. Види дихання та типи його 

порушень. Етапи навчання та 

тренування правильного дихання 
при виконанні вправ 

18 4 4 12 2 ДС 

РМГ/5 

Тема 3. Методи дослідження 
системи дихання 

16 2 2 12 2 ДС 
РМГ/5 

Разом за змістовим модулем 1 50 10 10 36 4 5 

Змістовий модуль 2. Традиційні та сучасні дихальні технології 

Тема 4. Дихальна гімнастика 16 4 4 14 - ДС 

Стрельникової, методика, 
показання, правила виконання 

     РМГ/5 

Тема 5. Дихальна гімнастика 
Бутейко, особливості, складові, 

встановлення стадії захворювання 

18 4 4 12 2 ДС 

РМГ/5 

Тема 6. Дихальна гімнастика 

йогів, особливості усвідомленого 

контролю за диханням, пранаяма 

йога 

18 4 4 14 2 ДС 

РМГ/5 

Тема 7. Дихальна гімнастика 

Марини Корпан, особливості 

методики бодіфлекс і оксисайз 

18 4 4 12 2 ДС 

РМГ/5 

Разом за змістовим модулем 2 70 16 16 52 6 5 

ІНДЗ  5 

Види підсумкових робіт:  Бал 

Підсумкова контрольна робота № 1  5 

Підсумкова контрольна робота № 2  5 

Усього годин 150 26 26 88 10 5/200 

*Форма контролю: ДС – дискусія, ДБ – дебати, Т – тести, ТР – тренінг, РЗ/К – 

розв’язування задач / кейсів, ІНДЗ / ІРС – індивідуальне завдання / індивідуальна робота, 

РМГ – робота в малих групах, Р – реферат, а також аналітична записка, аналітичне есе, 

аналіз твору тощо. 

 

 
Завдання для самостійного опрацювання 

 

Самостійна робота здобувача передбачає підготовку до лабораторних занять, теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не увійшли до практичного курсу, або ж 

були розглянуті коротко (перелік поданий нижче). Завдання для самостійного опрацювання входять 

в структуру лабораторних занять та оцінюються в процесі поточного контролю на лабораторних 

заняттях  під час вивчення відповідних тем.  

 

Тема 1..Вплив дихальних вправ на функціональний стан людини  

Тема 2. Класифікація дихальних вправ. 

Тема 3. Види дихання та типи його порушень.  

Тема 4.Етапи навчання та тренування правильного дихання при виконанні вправ 
Тема 5. Методи дослідження системи дихання. 
Тема 6. Дихальна гімнастика Стрельникової, методика, показання, правила виконання 

Тема 7. Дихальна гімнастика Бутейко, особливості, складові, встановлення стадії захворювання. 
Тема 8. Дихальна гімнастика йогів, особливості усвідомленого контролю за диханням, пранаяма 
йога. 
Тема 9. Дихальна гімнастика Марини Корпаню 

Тема 10. Особливості методики бодіфлекс і оксисайз. 
 

 

 



ІV. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика науково-педагогічного працівника щодо здобувача освіти полягає в 

послідовному та цілеспрямованому здійсненні навчального процесу на засадах прозорості, 

доступності, наукової обґрунтованості, методичної доцільності та відповідальності учасників 

освітнього процесу. 

Всі учасники освітнього процесу повинні дотримуватись вимог чинного законодавства 

України, Статуту і Правил внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Українки, загальноприйнятих 

моральних принципів, правил поведінки та корпоративної культури; підтримувати атмосферу 

доброзичливості, порядності та толерантності.  

 Вивчення освітнього компонента передбачає постійну роботу здобувачів освіти на 

кожному занятті. Середовище під час проведення лекційних та лабораторних робіт є творчим, 

дружнім, відкритим для конструктивної критики та дискусії. Здобувачі освіти не повинні 

спізнюватися на заняття. Усі студенти на лабораторних роботах відповідно до правил техніки 

безпеки повинні бути одягненими в білі халати. Перед початком заняття студенти повинні 

вимкнути звук засобів зв’язку (мобільний телефон, смарт-годинник тощо). 

 Здобувачі освіти здійснюють попередню підготовку до лекційних та лабораторних занять 

згідно з переліком рекомендованих джерел. До початку курсу необхідно встановити на мобільні 

пристрої або ноутбуки застосунки Microsoft Office 365 (Teams, Forms, One Note) для роботи з 

доступними матеріалами курсу. Вхід для активації облікового запису відбувається через 

корпоративну пошту з доменом – @vnu.edu.ua. Корпоративна пошта з паролем видається 

методистом деканату медичного факультету. 

Оцінювання здобувачів освіти здійснюється відповідно до Положення про поточне та 

підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти Волинського національного університету імені Лесі 

Українки https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-07/Polozh_pro_otzin_ред%2BМЕД.pdf  

 В освітньому процесі застосовується дві шкали оцінювання: багатобальна (200-бальна) 

шкала та 4- бальна шкала. Результати конвертуються із однієї шкали в іншу згідно із нижче 

наведеними правилами. Залік (максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність – 200 

балів).  
Оцінювання поточної успішності здійснюється на кожному лабораторному занятті за 4-

бальною шкалою (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно»). На кожному 

лабораторному заняття студент отримує оцінку за цією шкалою.  

 Рівень володіння теоретичними знаннями та оволодіння практичними компетентностями, 

які розглядаються на лекційних та лабораторних заняттях, а також вивчаються здобувачами 

самостійно, визначається за 4-бальною шкалою відповідно до підсумкових критеріїв, які зазначені 

нижче.  

 Сукупність знань, умінь, навичок, компетентностей, які набуті здобувачем у процесі 

навчання з кожної теми орієнтовно оцінюється за такими критеріями:  

 – 5 ("відмінно") – здобувач бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми заняття, 

демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення наукових джерел, 

логічно мислить і формує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 

практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий 

рівень засвоєння практичних навичок;  

 – 4 ("добре") – здобувач добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, володіє основними 

аспектами з джерел, аргументовано викладає його; володіє практичними навичками, висловлює 

свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і 

похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при виконанні практичних навичок;  

 – 3 ("задовільно") – здобувач в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 

теми, орієнтується в рекомендованих джерелах, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

додаткові питання викликають у здобувача невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє 

оцінювати факти та явища, припускається помилок при виконанні практичних навичок;  

 – 2 ("незадовільно") – здобувач не опанував навчальний матеріал теми, не знає наукових 

фактів, визначень, майже не орієнтується в джерелах, відсутнє наукове мислення, практичні 

навички не сформовані. 

 Здобувач має отримати оцінку на кожному лабораторному занятті. У разі пропуску 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-07/Polozh_pro_otzin_ред%2BМЕД.pdf


лабораторного заняття здобувач освіти зобов’язаний його відпрацювати у повному обсязі на 

консультаціях за графіком відпрацювання лабораторних занять, але не пізніше останнього тижня у 

відповідному семестрі. Якщо здобувач пропустив більше, ніж 3 практичні заняття, він має 

отримати дозвіл на їх відпрацювання у деканаті.  

 Відвідування занять здобувачами є обов’язковим та дає можливість отримати загальні та 

фахові компетентності. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, карантин, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) або може бути відпрацьоване на консультаціях відповідно до встановленого 

порядку.  

  

 У разі наявності диплома молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра) можливе зарахування (перезарахування) певної кількості годин 

відповідно до Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, 

неформальній та/або інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі 

Українки. 

У разі наявності документа, що засвідчує навчання на сертифікованих курсах, онлайн-

курсах, які дотичні до тем освітнього компонента, можливе зарахування певної кількості балів 

(за попереднім погодженням з викладачем), відповідно до Положення про визнання результатів 

навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському 

національному університеті імені Лесі Українки. 

У разі переходу на дистанційну форму навчання викладання курсу відбувається в команді 

освітнього середовища Microsoft Office 365 відповідно до Положення про дистанційне навчання 

та додаткових розпоряджень ректорату. 

 

Політика щодо академічної доброчесності.  
Науково-педагогічний працівник і здобувач освіти мають дотримуватись ст. 42 Закону 

України «Про освіту». Усі здобувачі освіти повинні ознайомитись із основними положеннями 

Кодексу академічної доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки 

та Ініціативою академічної доброчесності та якості освіти – Academic IQ.  

У разі недотриманням студентом засад академічної доброчинності - сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими керуються учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання і провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень, оцінювання роботи не буде відбуватись 

.  Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки 

практичних завдань під час заняття.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: • самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання 

(для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); • посилання на джерела інформації у разі використання 

ідей, розробок, тверджень, відомостей; • дотримання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Якщо з об’єктивних причин заняття 

пропущене, здобувач відпрацьовує тему лабораторного заняття. День та години відпрацювання 

визначаються графіком консультацій, який оприлюднюється.  

У випадку невиконання та не відпрацювання лабораторних робіт студент не допускається 

до підсумкового контролю та його підсумковий бал за поточний семестр не визначається.  

Терміни проведення іспиту, а також терміни ліквідації академічної заборгованості 

визначаються розкладом екзаменаційної сесії. У разі не складання заліку, студент може перездати 

його двічі.  

У відомості, індивідуальному навчальному плані (заліковій книжці) здобувача освіти 

записується підсумкова кількість балів за залік. 

 

 

 

https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/1_%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb_%d1%82%d0%b0%d1%82i%d0%b2_%d0%92%d0%9d%d0%a3_i%d0%bc._%d0%9b.%d0%a3._2_%d1%80%d0%b5%d0%b4.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96-%D0%9F%D0%A0%D0%9E_%D0%94%D0%9D_2020.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/kodeks_akademichnoi_dobrochesnosti/
https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/academic-iq/
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700


V. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

 Формою підсумкового контролю є залік. 

 Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач за поточну навчальну діяльність 

при вивченні ОК становить 200 балів. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач за 

поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 122 бали. Розрахунок 

кількості балів проводиться на підставі отриманих здобувачем освіти оцінок за 4-бальною шкалою 

під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного 

(далі – СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за 

200-бальною шкалою згідно таблиці 1.  

 Залік виставляється за результатами поточної роботи здобувача за умови, що здобувач 

виконав ті види навчальної роботи, які визначено цим силабусом. У випадку, якщо здобувач освіти 

не відвідував окремі аудиторні заняття (з поважних причин), на консультаціях він має право 

відпрацювати пропущені заняття та добрати ту кількість балів, яку було визначено на пропущені 

теми.  

 У дату складання заліку викладач записує у відомість суму поточних балів, які здобувач 

освіти набрав під час поточної роботи (шкала від 0 до 200 балів). 

  
  

 У випадку, якщо здобувач  набрав менше, ніж 122 бали, він складає залік під час ліквідації 

академічної заборгованості. У цьому випадку бали, набрані під час поточного оцінювання, 

анулюються. Максимальна кількість балів під час ліквідації академічної заборгованості з заліку – 

200. Повторне складання заліку допускається не більше як два рази: один раз – викладачеві, другий 

– комісії, яку створює декан факультету. 

 

 

  



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

Шкала оцінювання знань здобувачів освіти з освітніх компонентів,  

де формою контролю є залік 

 

Оцінка 

в балах 
Лінгвістична оцінка 

170–200 

Зараховано 

150–169 

140–149 

130–139 

122–129 

1–121 Незараховано  (необхідне перескладання) 

 

 

 

 

Перелік питань до заліку 

1. Вкажіть, що розумієте під терміном «функціональний стан» 
2. Вкажіть, які функціональні стани розрізняють? 

3. Чим характеризується порушений функціональний стан організму 

4. Що провокує перебування пацієнта у порушеному функціональному стані 

5. Вкажіть дію дихальних вправ при порушенні функціонування органів дихання 

6. Як поділяються дихальні вправи 

7. Як виконують статичні дихальні вправи 

8. Чому сприяють динамічні вправи 

9. Яка дія загальних дихальних вправ 

10. Чому сприяють спеціальні дихальні вправи 

11. Якими руховими діями супроводжується вдих 

12. Якими руховими діями супроводжується видих 

13. З якою метою у заняття лікувальною гімнастикою включають дихальні вправи 

14. Який тип дихання призводить до підвищення частоти дихання 

15. Як проводити тренування діафрагмального дихання 

16. Яке дихання є найбільш доцільним і фізіологічним 

17. Що ви розумієте під терміном «дихальна гімнастика» 

18. Чому сприяють дренажні дихальні вправи 

19. Від чого залежить вибір вихідного положення при виконанні дренажних дихальних 

вправ 

20. Як поділяються дренажні дихальні вправи 

21. Чому сприяють динамічні дренажні вправи 

22. Що ви розумієте під терміном «постуральний дренаж» 

23. Що означає термін «звукова гімнастика» 

24. Дайте визначення терміну «Звукорухові вправи» 

25. Етапи навчання дихальним вправам 

26. Що складає основу дихальної гімнастики О.М.Стрельнікової 

27. Особливість системи дихальної гімнастики О.М.Стрельнікової 

28. З якою метою була розроблена дихальна гімнастика О.М.Стрельнікової 

29. Чому дихальну гімнастику Стрельникової називають парадоксальною 

30. Назвіть основні типи дихання, які використовуються в різних дихальних практиках 



31. Протипоказання до застосування дихальної гімнастики О.М.Стрельнікової 

32. На чому грунтується метод поверхневого дихання за системою К.П.Бутейко 

33. В чому полягає відмінність методу Бутейко від гімнастики Стрельникової 

34. Особливість системи дихальної гімнастики К.П.Бутейко 

35. Які вікові обмеження до застосування дихальної гімнастики К.П.Бутейко 

36. Яку дію на організм людини справляє затримка дихання на вдиху 

37. Яку дію на організм людини справляє затримка дихання на видиху 

38. Яку дію на організм людини справляє дихання з повільним вдихом і швидким 

енергійним видихом 

39. Яку дію на організм людини справляє часте глибоке дихання 

40. Яку дію на організм людини справляє повний глибокий видих 

41. Яку дію на організм людини справляють короткі швидкі вдихи-видихи 

42. Що складає основу методики Марини Корпан 

43. Що складає основу гімнастики бодіфлекс 
44. В чому суть гімнастики оксисайз 

45. Суть дихальної гімнастики Йоги 

46. З якою метою застосовують визначення «контрольної паузи» згідно теопії Бутейко 

47. З чого складається Йога 

48. Яка найважливіша поза в практиці Йоги 
49. Що означає «пранаяма» 

50. Основні правила освоєння асан 

51. В чому полягає межа асан 

52. З яких розділів складається система Йоги 

53. Що означає система Йога 

54. Основні принципи сучасної системи Йога 

55. Які прийоми самоконтролю необхідні під час занять Йогою 

56. Як регулюється інтенсивність фізичного навантаження під час виконання аеробних 

вправ Йоги 

57. На які групи поділяють продукти харчування у йозі 

58. Що відносять до суб’єктивних показників у самоконтролі за своїм станом 

59. Які показники належать до об’єктивних у самоконтролі за своїм станом 

60. Завдання оперативного контролю під час окремого заняття з фізичним 

навантаженням 

 
 

VІI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 

 

Основна література 

1. Грейда Н.Б., Андрійчук О.Я. Терапевтичні вправи в практичній діяльності 

фізичного терапевта. Теоретичні основи: методичні рекомендації. Луцьк, 2018. 62 с. 

2. Клапчук ВВ. Волевое управление дыханием в клинике и спорте / В.В.Клапчук - 

Днепр: ФОП Половко Н.В; 2017. - 88 с. 

3. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник / В.М. Мухін. – 3– тє вид., переробл. 

та доповн. – К. : Олімпійська л-ра, 2010. – 488 с. 

4. Цюпак Т.Є., Андрійчук О.Я., Грейда Н.Б. Загальнозміцнюючі вправи у фізичній 

терапії: методичні рекомендації. Луцьк, 2020.- 60 с. 

 

 

Додаткова література 

5. Арєшина Ю. Особливості йогатерапії у фізичній реабілітації дітей, які 

страждають на рецидивний бронхіт / Ю.Арєшина // Молода спортивна наука України. 36. 

наук, статей з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Львів. 2010; 6 (3), с. 11-16. 

6. Афанасьева O.B. Застосування індексу Кердо в практиці фізичного реабілітолога 

/ O.B.Афанасьева, Є.І.Євдокімов// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання і спорту. 2011; 4: 23-26. 

19. Вплив фізичної терапії на морфо-функціональний стан підлітків із сколіозом І- 



ІІ ступеня / Т. Цюпак, М.Вронський // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології – 

Луцьк, 2020. – Вип.10. С.96-98. 

20. Вплив засобів фізичної реабілітації на показники частоти серцевих скорочень та 

системи дихання підлітків хворих на хронічний бронхіт / Цюпаак Т.Є.,Філак Я.Ф.// 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури» / Фізична культура і спорт. 

Київ, 2017. – С. 519 – 523. 

21. Вплив фізичної терапії на морфофункціональний статус та рухову активність 

хлопчиків 7–8 років із легкою розумовою відсталістю / Цюпак Т., Цюпак Ю., Швай О., 

Цюпак Ю., Гайволя Р.// Фізичне виховання, спорт та культура здоров'я в сучасному 

суспільстві -2021.- С. 72-79. Https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-01-72-79 

22. Гаврисюк В.К. Анализ перспектив применения функциональных тестов с 

ходьбой у больных хроническими заболеваниями легких / В.К.Гаврисюк, А.И.Ячник, Е.А. 

Беренда//Український пульмонологічний журнал. 2004;3:46-50. 

23. Карпюк І.Ю. Дихання в оздоровчій фізичній культурі / І. Ю. Карпюк. – К. : 

Знання України, 2004. – 196 с. 

24. Івасик Н. Підбір дихальних вправ для дітей при бронхо-легеневих 

захворюваннях відповідно до клінічної картини на момент втручання / Н.Івасик //Фізична 

культура, спорт та здоров’я нації. 36. наук, праць. Вінниця, 2014; 18; 2, с. 313-317.24. 

25. Івасик Н. Безапаратні методики дихальної гімнастики / Н.Івасик // Фізична 

культура, спорт та здоров’я нації. 36. наук, праць. Вінниця, 2014; 17, с. 670-676. 

26. Усатова І.А. Корекція порушень функціонального стану організму засобами 

йоги в спеціальних медичних групах: навч.-метод. посіб. / І.А. Усатова, А.Д. Ведмедюк. – 

Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2016. – 56 с. 

Електронний ресурс 

1. http://intranet.tdmu.edu.ua/data/cd/tuberkulez/html/Rozdil08/r08.ht ml 

2. http://helpiks.org/1 -126428.html 

3. www.eurolab.ua/restorative-medicine/3353/3357/27657 

4. Методики дихальної гімнастики Olga-Kanovalova [Інтернет]. 2012. Доступно 

5. http://www.olgakanovalova.com/index. php/dikhalna-gimnasti ka?start= 120 

6. Дослідження функції дихання [Інтернет]. 2015. Доступно: 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/cd/tuberkulez/html/Rozdil08/r08.ht ml 

7. Звукова гімнастика. Спеціальні, методики дихальної гімнастики [Інтернет]. 2012. 

Доступно: http://mediclab.com.ua/index.php?newsid=4689 

 

https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-01-72-79
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/cd/tuberkulez/html/Rozdil08/r08.ht
http://helpiks.org/1
http://www.eurolab.ua/restorative-medicine/3353/3357/27657
http://www.olgakanovalova.com/index.
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/cd/tuberkulez/html/Rozdil08/r08.ht
http://mediclab.com.ua/index.php?newsid=4689

	Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
	Луцьк – 2022
	Розробник: Цюпак Т. Є., к.п.н., доцент кафедри здоров я людини і фізичної терапії
	I. ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА
	III. ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА
	3. Мета і завдання освітнього компонента:
	4. Результати навчання (Компетентності).
	5. Структура освітнього компонента
	Завдання для самостійного опрацювання
	Політика науково-педагогічного працівника щодо здобувача освіти полягає в послідовному та цілеспрямованому здійсненні навчального процесу на засадах прозорості, доступності, наукової обґрунтованості, методичної доцільності та відповідальності учасникі...
	Вивчення освітнього компонента передбачає постійну роботу здобувачів освіти на кожному занятті. Середовище під час проведення лекційних та лабораторних робіт є творчим, дружнім, відкритим для конструктивної критики та дискусії. Здобувачі освіти не по...
	Здобувачі освіти здійснюють попередню підготовку до лекційних та лабораторних занять згідно з переліком рекомендованих джерел. До початку курсу необхідно встановити на мобільні пристрої або ноутбуки застосунки Microsoft Office 365 (Teams, Forms, One ...
	В освітньому процесі застосовується дві шкали оцінювання: багатобальна (200-бальна) шкала та 4- бальна шкала. Результати конвертуються із однієї шкали в іншу згідно із нижче наведеними правилами. Залік (максимальна кількість балів за поточну навчальн...
	Оцінювання поточної успішності здійснюється на кожному лабораторному занятті за 4-бальною шкалою (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно»). На кожному лабораторному заняття студент отримує оцінку за цією шкалою.
	Рівень володіння теоретичними знаннями та оволодіння практичними компетентностями, які розглядаються на лекційних та лабораторних заняттях, а також вивчаються здобувачами самостійно, визначається за 4-бальною шкалою відповідно до підсумкових критерії...
	Сукупність знань, умінь, навичок, компетентностей, які набуті здобувачем у процесі навчання з кожної теми орієнтовно оцінюється за такими критеріями:
	– 5 ("відмінно") – здобувач бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми заняття, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення наукових джерел, логічно мислить і формує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знан...
	– 4 ("добре") – здобувач добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, володіє основними аспектами з джерел, аргументовано викладає його; володіє практичними навичками, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних ...
	– 3 ("задовільно") – здобувач в основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми, орієнтується в рекомендованих джерелах, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у здобувача невпевненість або відсутність ста...
	– 2 ("незадовільно") – здобувач не опанував навчальний матеріал теми, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в джерелах, відсутнє наукове мислення, практичні навички не сформовані.
	Здобувач має отримати оцінку на кожному лабораторному занятті. У разі пропуску лабораторного заняття здобувач освіти зобов’язаний його відпрацювати у повному обсязі на консультаціях за графіком відпрацювання лабораторних занять, але не пізніше останн...
	Відвідування занять здобувачами є обов’язковим та дає можливість отримати загальні та фахові компетентності. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, карантин, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погод...
	Формою підсумкового контролю є залік.
	Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач за поточну навчальну діяльність при вивченні ОК становить 200 балів. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить ...
	Залік виставляється за результатами поточної роботи здобувача за умови, що здобувач виконав ті види навчальної роботи, які визначено цим силабусом. У випадку, якщо здобувач освіти не відвідував окремі аудиторні заняття (з поважних причин), на консуль...
	У дату складання заліку викладач записує у відомість суму поточних балів, які здобувач освіти набрав під час поточної роботи (шкала від 0 до 200 балів).
	У випадку, якщо здобувач  набрав менше, ніж 122 бали, він складає залік під час ліквідації академічної заборгованості. У цьому випадку бали, набрані під час поточного оцінювання, анулюються. Максимальна кількість балів під час ліквідації академічної ...

	Перелік питань до заліку
	Основна література
	Додаткова література
	Електронний ресурс


