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І. Опис дисципліни: 
 

Шифр дисципліни ВВ 1.2.03. 

 

Загальна характеристика 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань(шифр, назва) 

01 Освіта/ Педагогіка 

Кількість кредитів -3 Методи навчання: 

Словесні, наочні, практичні, 

ділові ігри, ситуації-вправи, 

ситуації-ілюстрації 

Спеціальність(код, назва) 

014 Середня освіта/ 

Здоров’я людини 

Загальна кількість годин - Форми поточного контролю 

Поточне тестування, 

модульні контрольні, 

контроль відвідування 

лекцій, перевірка 

оволодіння практичними 

навичками. 

Денна 90  Заочна 90 

Освітній рівень(магістр,)                 Лекції Форма підсумкового 

контролю 

 екзамен 

 

 

10 4 

Статус дисципліни 

нормативна 

Семінарські (практичні)                 

заняття 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом 2019 

     

 

Семестр 2      Лабораторні заняття 

12 8 

Тижневе 

навантаження(годин) 

- аудиторна:2 

- самостійна:4 

    Індивідуальна робота 

  

Мова навчання українська         Самостійна робота 

  68   78 

Передумови навчання: 

Анатомія і фізіологія 

людини, загальна біологія з 

основами генетики, 

валеологія. 

Співвідношення аудиторних 

годин і СРС: 

 

1/8 

 

1/65 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є базовий рівень знань з основних медико-

біологічних дисциплін.  

 Міждисциплінарні зв’язки: вікова анатомія і фізіологія, безпека життєдіяльності людини, 

охорона праці , фізіологія вищої нервової діяльності.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивна медицина» є  формування знань і 

вмінь з визначення функціонального стану, рівня здоров’я і фізичного розвитку спортсменів; 

вивчення впливу режиму і методик тренування, організація лікувально-профілактичних і 

відновлювальних заходів;; медичне забезпечення тренувального процесу і спортивних змагань. 

Базуючись на теоретичних медико-біологічних дисциплінах учбового плану, спортивна 

медицина відноситься до числа прикладних дисциплін, безпосередньо спрямованих на 

професійну підготовку майбутнього спеціаліста. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Спортивна медицина» є : 



- засвоєння основних положень спортивної медицини; 

- загальних питань фізичного розвитку дітей та підлітків; 

- розширення уявлень про роль спортивної медицини для вдосконалення досягнень у спорті та 

фізичній культурі сучасного суспільства. 

ІІ. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-

професійної програми: 

№ з/п                  Результати навчання                  Компетентності 

1. Знати: основні задачи спортивної 
медицини; основні методи обстеження ( 
клінічні і параклінічні); види і задачи 
медично-педагогічного спостереження.                                                 
Вміти: за допомогою клінічних і 
параклінічних методів обстеження 
оцінювати фізичний розвиток людини. 

Загальна та спеціальна(фахова, 

предметна) компетентності. 

 

 

2 

Знати: організацію медичного 

забезпечення осіб, які займаються 

фізичною культурою і спортом ( з 

урахуванням статі, віку, спортивної 

кваліфікації і спеціалізації; задачи 

диспансерного спостереження за 

спортсменами; основи допінг-контролю.                                         

Вміти : надавати рекомендації тренерам і 

спортсменам  щодо раціонального 

харчування, лікувально-профілактичних і 

реабілітаційних засобів з урахуванням 

статі, віку та фізичного стану. 

Загальна та спеціальна(фахова, 

предметна) компетентності.  

 

3 

Знати: методи оцінки стану здоров’я і 
фізичного розвитку; принципи обстеження 
і оцінки функцій основних органів і 
систем; принципи медичного контролю за 
особами, які займаються фізичною 
культурою та спортом; методи 
самоконтролю. 
Вміти: проводити антропометричні 
обстеження і оцінювати їх результати; 
визначати фізичний розвиток за 
допомогою методу індексів. 

Загальна та спеціальна(фахова, 

предметна) компетентності.  

 

4 

Знати: фактори, що погіршують 

фізичну працездатність і стан здоров’я 

спортсменів; основні причини травм і 

захворювань ОРА у спортсменів, 

принципи профілактики та лікування 

травм і захворювань, заходи 

попередження захворювань 

внутрішніх органів. 

Вміти: візуально оцінювати стан 

опорно-рухового апарату; визначати 

частоту серцевих скорочень і 

оцінювати результати; вимірювати 

артеріальний тиск; надавати 

долікарську медичну допомогу у 

невідкладних станах. 

Загальна та спеціальна(фахова, 

предметна) компетентності . 



 

5 

Знати: передпатологічні стани та 
патологічні зміни при нераціональних 
заняттях спортом, а також принципи їх 
профілактики; загальні принципи, засоби 
та методи комплексної     реабілітації 
спортсменів.                                         
Вміти: виконувати і аналізувати 
результати доступних функціональних 
проб загальної фізичної працездатності 
спортсменів і осіб, що займаються 
фізичною культурою; проводити 
постійний медичний контроль під час 
тренувань і змагань . 

Загальна та спеціальна(фахова, 

предметна) компетентності.  

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни: 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЕКТС 90 години 
№ 

/п 

 

1. 

Назва модулів і тем         Кількість годин 

(денна форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна,вечірня форма 

навчання) 
Аудит. Лекц. Пр/сем Лаб. СРС ауд лекц Пр.сем лаб срс 

Модуль І Медико - педагогічній контроль в фізичній культурі і спорті.  

 

1.1 

Тема 1.1. Організація 

спортивної медицини в 

Україні. Загальне вчення 

про здоров’я і хворобу. 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

9 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

14 

 

1.2 

Тема 1.2. Клінічні та 

параклінічні методи 

дослідження. 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

9 

 

 

1 2 

 

 

 

 

14 

 

 

1.3 

Тема 1.3. Фізичний стан та 

методи його 

дослідження.Функціональні 

проби. 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

10 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

14 

 Разом за модулем 1 10 4  6 28 6 2  4  42 

 

 
Модуль 2. Медичне  забезпечення оздоровчої фізичної культури і перша медична 

допомога при гострих патологічних станах в спорті. 

 

2.1 

Тема 2.1. Загальна 

характеристика 

захворювань спортсменів. 

Профілактика спортивного 

травматизму.   

 

6 

 

4 

 

 

 

2 

 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

 

2.2 

Тема 2.2. Хронічне 

перенапруження ведучих 

органів і систем організму 

у спортсменів.   

 

3 

 

2 

 

 

 

1 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

9 

2.3  Тема 2.3. Комплекс 

медичних обстежень для 

допуску до занять 

оздоровчою фізичною 

культурою.  

 

2 

   

2 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

1 

  

9 

2.4. Тема 2.4. Основні засоби 

оптимізації процесів 

відновлення і підвищення 

фізичної  працездатності в 

системі спортивної 

 

1 

   

1 

 

10 

   

1 

  

9 



підготовки. 

 Разом за модулем 2 12 6  6 40 6 2 4  36 

 Разом 22 10  12 68 12 4  8  78 

 

ІУ. Зміст дисципліни 

 
 № 

з/п 
4.1. Назва модулів, тем та їх зміст  

     К-сть год. 

Всього В т.ч.лекц 

1.  

1.1 

Модуль І. Медико-педагогічний контроль в фізичній 

культурі і спорті. 

Тема 1. 1. Організація спортивної медицини в Україні. 

Загальне вчення про здоров’я і хворобу.  
Цілі та задачі спортивної медицини. Актуальні питання 

спортивної медицини. Положення про подальший 

розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної 

служби в Україні. 

Причина заміни терміна «лікарській контроль» терміном 

«спортивна медицина». Етапи розвитку спортивної медицини в 

Україні. Принципи організації медичного забезпечення осіб, що 

займаються спортом і фізичною культурою. 

Поняття про здоров'я і хворобу. Основні причини, 

хвороб у спортсменів. Етіологія і патогенез. Умови 

виникнення хвороби. Хвороба, її періоди та наслідки. 

Рекомендована література. 

1. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина. За ред. проф. 

В.В. Клапчука. - Київ. - 1995. – 

312 с. 

2. Соколовський В.С. та ін. Лікувальна фізична культура: 

Підручник / В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.Г. 

Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т. – 2005. – 234 с. – 

(Б-ка студента-медика) 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1.2 

Тема 1.2 . Клінічні та параклінічні методи досдідження в 

практиці спортивної медицини. 

Клінічні методи обстеження – опитування – анамнез. 

Відомості про спортивну кваліфікацію і спеціалізацію, 

спортивний стаж, умови життя. Анамнез життя, хвороби, 

спортивний. Клінічні методи дослідження - фізичне 

обстеження  за допомогою органів чуття лікаря, огляд 

зовнішній, соматоскопія, перкусія, пальпація, аускультація. 

Параклінічні методи дослідження – антропометрія, 

термометрія тіла, інструментально-функціональні, променеві, 

ультразвукові, радіоізотопні, термографічні, ендоскопічні, 

лабораторні, функціональні проби, 

Рекомендована література. 

1.Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и 

лечебная физ-культура. - М.: Медицина, 1993. -432 с.  
2.Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной 

медицины. - Краснодар, 1992. -242 с.  
3.Спортивная медицина: Учебник для институтов 

физической культуры /Под ред. В.Л. Карпмана. - М.: 321 с. 

 

 

4 

 

 

 



1.3 Тема 1.3. Фізичний стан та методи його дослідження. 

Функціональні проби. 

Система організації роботи зі спортивної медицини.  
 Медичне забезпечення осіб, які займаються фізичною 

культурою і спортом, їх реабілітація та оздоровлення 

закладами та установами зі спортивної медицини та 

лікувальної фізкультури і лікувально-профілактичними 

закладами охорони здоров'я. 

 Неврологічне обстеження – характер сну, настрій, апетит, 

координація і інтеграція рухів. Неврологічний анамнез. 

Обстеження функцій опорно-рухового апарату – постава, 

форма грудної клітки, форма нижніх кінцівок, вроджені 

аномалії розвитку – вади розвитку хребта, різна довжина 

нижніх кінцівок, плоскостопість, об’єм рухів в суглобах, 

статична координація.Проби Ромберга, Яроцького. 

Рефлекторні реакції при неврологічному обстеженні. 

Неврологічні синдроми – паралічі, парези, атаксія. 

Порушення функцій черепномозкових нервів. Обстеження 

серцево-судинної системи. Обстеження вегетативного 

забезпечення діяльності серцево-судинної системи. 

Ортостатична і кліностатична проби. Самоконтроль на 

заняттях масовою фізичною культурою – проби Штанге і 

Генча. 

Рекомендована література. 

1.Журавлева А.И.,Граевская Н.Д. Спортивная медицина и 

лечебная физ-культура. - М.: Медицина, 1993. -432 с.  
2.Майкели  Л.,  Дженкинс  М.  Энциклопедия  спортивной  

медицины.  - 

СПб.: Лань, 1997. - 400 с. 

3.Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной 

медицины. - Краснодар, 1992. -242 с.  
4.Спортивная медицина: Учебник для институтов 

физической культуры /Под ред. В.Л. Карпмана. - М.: 

Физкультура и спорт, 1987. — 304 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2.1 

Модуль 2. Медичне забезпечення оздоровчої фізичної 

культури і перша медична допомога при гострих 

патологічних станах в спорті. 

Тема 2.1. Загальна характеристика захворювань 

спортсменів. Профілактика спортивного травматизму.  

Поняття спортивні травми.  Гострі ушкодження в спорті. 

Причини, профілактика. Гострі ушкодження м’язів. Розриви 

ахілова сухожілля. Перша медична допомога і профілактика 

травм. Пошкодження ліктьового суглоба – лікоть тенісиста. 

Пошкодження внутрішньосуглобових структур 

променезап’ясткового суглоба. Пошкодження 

внутрішньосуглобових структур гомілковостопного суглоба. 

Пошкодження кісткової тканини – переломи. Профілактика 

повзучих переломів. 

Невідкладні стани в практиці спортивної медицини – 

анафілактичний шок, гостре фізичне перенапруження, 

утоплення, загальне переохолодження, теплові і сонячні удари, 

гіпоглікемія, непритомність, кровотечі. Раптова смерть у 

спорті. Кінезіотейпування. Десмургія. 

 

 

 

6 

 

 

 

4 



Захворювання шкіри у осіб, що регулярно 

займаються спортом. Інфекційні хвороби 

шкіри, пов’язані із заняттями спортом.  

Рекомендована література.  
1. Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы 

спортивной медицины. - Краснодар, 1992. -

242 с.  
2. Спортивная медицина: Учебник для 

институтов физической культуры /Под ред. 

В.Л. Карпмана. - М.: Физкультура и спорт, 

1987. — 304    
 

 

 

 

2.2 

Тема 2.2. Хронічне перенапруження ведучих органів і 

систем організму у спортсменів. 

Втома, перевтома, перетренування.  
Основні клінічні форми хронічного фізичного перенапруження. 

Хронічна фізична перенапруга центральної нервової системи.

Хронічна фізична перенапруга серцево-судинної системи.

Хронічна фізична перенапруга системи травлення.

Хронічна фізична перенапруга системи виділення.

Хронічна фізична перенапруга системи неспецифічного захисту 

та імунітету.

Хронічна фізична перенапруга опорно-рухового апарату. 

Рекомендована література. 

1.Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и 

лечебная физ-культура. - М.: Медицина, 1993. -432  

2.Майкели Л., Дженкинс М.  Энциклопедия спортивной 

медицины.  -  
СПб.: Лань, 1997. - 400 с. 

3.Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной 

медицины. - Краснодар, 1992. -242 с.  
4.Спортивная медицина: Учебник для институтов физической 

культуры /Под ред. В.Л. Карпмана. - М.: Физкультура и спорт, 

1987. — 304 с. 
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2.3 

Тема 2.3. Комплекс медичних обстежень для допуску до 

занять оздоровчою фізичною культурою. 

Медичне обстеження до допуску до занять оздоровчою 

фізичною культурою. 

Методи визначення рівня загальної фізичної працездатності: 

максимальна частота серцевих скорочень, тест Купера.  

Суб’ктівні методи – загальне самопочуття, сон, апетит, настрій, 

працездатність. 

Об’єктивні методи- маса тіла, життєвий об’єм легень, 

показники фізичних якостей – сила, швидкість, час відновлення 

основних показників після виконання навантаження, частота 

пульсу.  

Проби з максимальною затримкою дихання. Проба з затримкою 

дихання після гіпервентиляції.  
Рекомендована література. 
1.Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и 

лечебная физ-культура. - М.: Медицина, 1993. -432 с. 

2.Майкели Л., Дженкинс М.  Энциклопедия спортивной 

медицины.  -  
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СПб.: Лань, 1997. - 400 с. 

3.Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной 

медицины. - Краснодар, 1992. -242 с.  
4.Спортивная медицина: Учебник для институтов физической 

культуры /Под ред. В.Л. Карпмана. - М.: Физкультура и спорт, 

1987. — 304 

2.4 Тема 2.4. Основні засоби оптимізації процесів відновлення і 

підвищення фізичної працездатності в системі спортивної 

підготовки. 

Медичні групи для занять оздоровчою фізичною культурою. 

Рухові режими. 

Реабілітаційний режим.

Загальної фізичної підготовки.

Тренувальний режим.

Підтримка спортивного довголіття.

Кількість та зміст фізичних вправ для розвитку та підтримки 

фізичного стану:Кількість і тривалість занять. Зміст.

Рекомендована література. 

1.Журавлева А.И.,.Граевская Н.Д. Спортивная медицина и 

лечебная физ-культура. - М.: Медицина, 1993. -432 с. 

2. Майкели  Л.,  Дженкинс  М.  Энциклопедия  спортивной  

медицины.  - 

СПб.: Лань, 1997. - 400 с. 

3.   Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной 

медицины. - Краснодар, 1992. -242 с. 

Спортивная медицина: Учебник для институтов физической 

культуры /Под ред. В.Л. Карпмана. - М.: Физкультура и спорт, 

1987. — 304 с.  
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4.2. Плани семінарських, практичних, лабораторних занять 

 

Лабораторне заняття 1. 

Тема: Клінічні методи обстеження.  

План заняття.  

1. Етіологія і патогенез, їх характеристика, значення в практиці спорта. Етіологічний фактор, 

його види. 

 2. Основні критерії здоров’я. Форми виникнення, перебігу та закінчення хвороби.  
3. Анамнез хвороби. Анамнез життя. Спортивний анамнез.  
Загальний огляд.  
4. Перкусія. Аускультація. Пальпація.  
Рекомендована література. 

1.Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура. - М.: 

Медицина, 1993. -432 с.  
2.Майкели  Л.,  Дженкинс  М.  Энциклопедия  спортивной  медицины.  - 

СПб.: Лань, 1997. - 400 с. 

3.Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной медицины. - Краснодар, 1992. -242 с.  
4.Спортивная медицина: Учебник для институтов физической культуры /Под ред. В.Л. 

Карпмана. - М.: Физкультура и спорт, 1987. — 304 с. 

 
Лабораторне заняття №2. 

Тема: Параклінічні методи дослідження  

План заняття.  
 



1.Параклінічні методи дослідження. Антропометрія. Термометрія.  
2.Інструментально-функційні методи дослідження. Лабораторні методи дослідження. 

Рекомендована література. 

1.Журавлева А.И.,.Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура. - М.: 

Медицина, 1993. -432 с.  
2.Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной медицины. - Краснодар, 1992. -242 с.  
3.Спортивная медицина: Учебник для институтов физической культуры /Под ред. В.Л. Карпмана. 

- М.: Физкультура и спорт, 1987. — 304 с. 
 

Лабораторне заняття № 3. 

Тема: Фізичний стан і методи його дослідження.  
План заняття.  
1.Неврологічне обстеження. Визначення функціональної лабільності нервових процесів. Проба 

Ромберга. 

2.Визначення дінамічної координації рухів людини. 

3.Візуальна діагностика стану опорно-рухового апарату. 

4.Дослідження вегетативного забезпечення діяльності серцево-судинної системи. Первинні та 

щорічні поглибленні медичні обстеження.  
5.Додаткові медичні обстеження.  
6.Етапний, поточний та терміновий контроль. 

Рекомендована література. 

1.Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура. - М.: 

Медицина, 1993. -432 с.  
2.Макарова Г.Л. Общие и частные проблемы спортивной медицины. - Краснодар, 1992. -242 с. 

 

Лабораторне заняття № 4. 

Тема: Загальна характеристика захворювань спортсменів. Профілактика спортивного 

травматизму. ( заняття №1). 
План заняття.  
1.Гострі захворювання внутрішніх органів – основна причина невідкладних станів. Загострення 

хронічних захворювань. 

2.Отруєння( під дією отрути порушується робота внутрішніх органів, що може призвести до 

смерті). 

3.Принципи надання першої медичної допомоги.  
Рекомендована література. 

1.Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура. - М.: 

Медицина, 1993. -432 с.  
2.Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной медицины. - Краснодар, 
1992. -242 с.  
3.Спортивная медицина: Учебник для институтов физической культуры /Под ред. В.Л. Карпмана. 

- М.: Физкультура и спорт, 1987. — 304 с. 

 

Лабораторне заняття №5. 

Тема: Загальна характеристика захворювань спортсменів. Профілактика спортивного 

травматизму. ( заняття 2). 
План заняття.  
1. Серцево-легенева реанімація при невідкладних станах. 

2. Анафілактичний шок, його види. Невідкладна допомога. 

Непритомність. Невідкладна допомога. 

3. Гіпоглікемія, її симптоми ї причини розвитку. Невідкладна допомога. 

4. Кардіологічний синдром. Вегетативно-дістонічний синдром. 

Рекомендована література. 



1.Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура. - М.: 

Медицина, 1993. -432 с. 

2.Майкели Л., Дженкинс М.  Энциклопедия спортивной медицины.  -  
СПб.: Лань, 1997. - 400 с. 

3.Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной медицины. - Краснодар, 1992. -242 с.  
4.Спортивная медицина: Учебник для институтов физической культуры /Под ред. В.Л. Карпмана. 

- М.: Физкультура и спорт, 1987. — 304 с. 

 

Лабораторне заняття № 6. 

Тема: Загальна характеристика захворювань у спорті. Профілактика  
спортивного травматизму. ( заняття 3).  

План заняття.  
1.Ушкодження м’язів, сухожиль, суглобів і кісток. 

2.Гострі ушкодження м’язів – розтягнення, розриви. Перша медична допомога. 

3.Пошкодження внутрішньо-суглобових структур: лікоть тенісиста. ПМД. 

4.Повзучі переломи, їх профілактика. 

5.Надання ПМД при носових кровотечах у спортсменів. 

6.Надання ПМД при раптовій смерті. 

7.Гострі травми у спортсменів. 

Рекомендована література. 

1.Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура. - М.: 

Медицина, 1993. -432 с.  
 2. Майкели  Л.,  Дженкинс  М.  Энциклопедия  спортивной  медицины.  - 

СПб.: Лань, 1997. - 400 с. 

3. Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной медицины. - Краснодар, 1992. -242 с.  
4. Спортивная медицина: Учебник для институтов физической культуры /Под ред. В.Л. 

Карпмана. - М.: Физкультура и спорт, 1987. — 304 с. 

 

Лабораторне заняття №7. 
Тема: Хронічне перенапруження ведучих органів і систем організму у спортсменів.  

План заняття. 

І. Хронічне фізичне перенапруження м’язової системи:  

Міалгія, гострий м’язовий спазм, міогелоз, міофіброз. ПМД. 

2. Хронічне фізичне перенапруження сухожіль: тендиніт. ПМД. 

3. Хронічне фізичне перенапруження суглобового хряща – артрити. ПМД. 

Рекомендована література. 

1.Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура. - М.: 

Медицина, 1993. -432 с.  
2.Майкели  Л.,  Дженкинс  М.  Энциклопедия  спортивной  медицины.  -  

СПб.: Лань, 1997. - 400 с. 

3.Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной медицины. - Краснодар, 1992. -242 с.  
4.Спортивная медицина: Учебник для институтов физической культуры /Под ред. В.Л. Карпмана. 

- М.: Физкультура и спорт, 1987. — 304 с. 

 

Лабораторне заняття №8 

Тема: Комплекс медичних обстежень для допуску до занять оздоровчою фізичною 

культурою.  

План заняття. 

1. Методи обстеження фізичного розвитку: метод соматоскопії. 

2. Групи фізичного розвитку, їх визначення – акселерати, медіанти, ретарданти. 

3. Оцінка фізичного розвитку дитини. 

4. Визначення індекса Кетле. 



5. Визначення пропорційності статури. 

Рекомендована література. 

1.Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура. - М.: 

Медицина, 1993. -432 с.  
2. Майкели  Л.,  Дженкинс  М.  Энциклопедия  спортивной  медицины.  -  
СПб.: Лань, 1997. - 400 с. 

3.Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной медицины. - Краснодар, 1992. -242 с.  
4.Спортивная медицина: Учебник для институтов физической культуры /Под ред. В.Л. Карпмана. 

- М.: Физкультура и спорт, 1987. — 304 с. 
 

Лабораторне заняття №9 

Тема  Основні засоби оптимізації процессів відновлення і підвищення фізичної 

працездатності в системі спортивної підготовки.. 

План заняття. 

1. Педагогічні засоби відновлення: планування навантаження, умови для тренування і 

відпочинку. 

2. Психологічні засоби: зняття нервово-психічного напруження, психологічна саморегуляція, 

психотерапія, аутогенні тренування. 

 3. Медичні засоби відновлення : гігієнічні, фізичні, харчування, фармакологічні засоби. 

Рекомендована література. 

1.Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура. - М.: 

Медицина, 1993. -432 с.  
2. Майкели  Л.,  Дженкинс  М.  Энциклопедия  спортивной  медицины.  -  
СПб.: Лань, 1997. - 400 с. 

3.Макарова ГЛ. Общие и частные проблемы спортивной медицины. - Краснодар, 1992. -242 с.  
4.Спортивная медицина: Учебник для институтов физической культуры /Под ред. В.Л. Карпмана. 

- М.: Физкультура и спорт, 1987. — 304 с. 
 

4.3. Організація самостійної роботи студентів.  
 

Тема 1. 1. Організація спортивної медицини в Україні. Загальне учення про здоров’я й 

хворобу. 

1. Ознайомитися з історією розвитку вітчизняної спортивної медицини. 

2. Проаналізувати мету та задачі спортивної медицини в Україні. 

3. Ознайомитися з принципами організації спортивної медицини. 

 

Тема 1.2. Клінічні та параклінічні методи дослідження. Анамнез життя та хвороби. 

Поняття про етіологію та патогенез  
1.Ознайомитися із клінічними та параклінічними методами дослідження. 

2.Ознайомитися із зовнішніми ознаками окремих захворювань та патологічних станів.  

3.Провести антропометричні дослідження. 
 
Тема1.3.. Фізичний стан та методи його дослідження. Функціональні проби. 

1. Вивчення основних принципів оцінки фізичного розвитку. 

2. Ознайомленняі з принципами дослідження загальної фізичної 

працездатності. 

3. Вивчення загальних принципів проведення функціональних проб. 

 

Тема 2.1. Загальна характеристика захворювань у спорті. Профілактика спортивного 

травматизму. 
1. Ознайомитися із структурою захворюваності у спортсменів. 

2. Ознайомитися із захворюваннями, які найбільш часто зустрічаються в клінічній практиці 

спортивної медицини. 



3.Ознайомитися із захворюваннями, які можуть бути причиною раптової смерті при заняттях 

фізичною культурою та спортом. 

 

Тема 2.2. Хронічне перенапруження ведучих органів і систем організму у спортсменів. 

1.Проаналізувати основні поняття: перевтома, перетренованність, перенапруга основних систем 

організму.  

2.Ознайомитись із хронічною фізичною перенапругою серцево-судинної системи. 

 3.Ознайомитись із хронічною фізичною перенапругою системи неспецифічного захисту та 

імунітету.  

 
Тема 2.3. Рухові режими в системі оздоровчої фізичної культури. 

1. Ознайомлення з медичними групами для занять оздоровчою фізичною культурою з       

урахуванням характеристик стану здоров’я. 

2. Вивчення кількості та змісту фізичних вправ для розвитку та підтримки фізичного 

стану. 

 

Тема 2.4. Комплекс медичних обстежень для допуску до занять оздоровчою фізичною 

культурою. 

1. Ознайомлення з переліком захворювань та патологічних станів, які перешкоджають допуску 

до занять спортом. 

2. Ознайомитись із комплексом медичних обстежень при допуску до занять  оздоровчою 

фізичною культурою 

 3.Вивчити принципи визначення рівня фізичного стану осіб, що займаються фізичною        

культурою. 

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і 

термін виконання самост ійної роботи студентами, подано у вигляді табл. 6.1. 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
   

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 

   

Змістовий модуль І.  

МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ В ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ 

   

Тема 1.1. Організація  спортивної  медицини  в  Україні. Індивідуальне заняття 5 

Загальне поняття про здоров’я і хворобу (9 год.)   

Тема 1.2. Клінічні та параклінічні методи дослідження. Індивідуальне заняття 5 

Анамнез життя та хвороби. Поняття про етіологію та   

патогенез (10 год.)   

Тема 1.3. Медико-педагогічний контроль. Принципи Індивідуальне заняття 5 

слідження ОРА у спортсменів (9год.)   

Змістовий модуль ІІ.  

Медико-біологічне забезпечення оздоровчої фізичної культури і перша медична 

допомога при гострих патологічних станах в спорті. 
   

Тема 2.1. Загальна характеристика захворювань у 
спортсменів. 

Індивідуальне заняття 5 Профілактика спортивного травматизму (10 год.). 
  

Тема2.2. Хронічне перенапруження ведучих органів і Індивідуальне заняття 5 

систем організму у спортсменів (10 год.).   



   

Тема 2.3. Комплекс медичних обстежень для допуску до Індивідуальне заняття  5 

занять оздоровчою фізичною культурою (10 год.)    

Тема 2.4. Рухові режими в системі оздоровчої фізичної Індивидуальне заняття  5 

культури (10 год.).    
     

 Разом: 68 год.  

4.4. Індивідуальна навчально-дослідна робота (навчальний проект). 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності 

магістранта, результати якої використовуються у процесі вивчення програмного матеріалу 

навчальної дисципліни. Завершується виконання магістрантами ІНЗД прилюдним захистом 

навчального проекту. 

Мета ІНДР: самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, узагальнення, 

закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок 

самостійної навчально -пізнавальної діяльності. 

Зміст ІНДР: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, 

яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних і лабораторних 

занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Орієнтовна структура ІНДР – науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату: вступ, 

основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії 

оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2. 

Орієнтовна тематика реферативних повідомлень. 
 
1.Фізичний розвиток дітей та підлітків.  
2.Визначення фізичного розвитку за методом антропометричних стандартів. 

3.Визначення фізичного розвитку за методом індексів і нормограм.  
4. Проблеми акселерації фізичного розвитку. 

5.Анатомо-фізіологічні особливості в періодах розвитку дітей та підлітків. 

6.Передпатологічні стани та патологічні зміни внаслідок гострого фізичного 

перевантаження. 

7.Організація антидопінгового контролю в Україні. 

8.Особливості медичного контролю за жінками. 

9.Медичний контроль за людьми похилого віку. 

10.Медичне забезпечення спортивного тренування та змагань.  
11.Самоконтроль в масовій фізичній культурі та спорті. 

12.Загальна характеристика захворювань у спортсменів. 

13.Профілактика спортивного травматизму. 

14.Загальні проблеми фізичного тестування. 

15.Методика та правила проведення максимальних тестів (МПК). 

16.Визначення фізичної працездатності за пробою Руф’є.  
17.Методика та правила проведення Гарвардського степ-тесту.  
18.Методи дозування фізичних навантажень в оздоровчому тренуванні. 

19.Методи контролю адекватності і ефективності оздоровчого тренування.  
20.Методика проведення і оцінка проби з напружуванням. 

21.Методика тестування спортсменів інвалідів. 
V. Контроль якості знань студентів. 

Методи контролю: 

Поточне оцінювання знань – це контроль стану засвоєння поточних знань в рамках змістового 

модуля. Форми поточного оцінювання знань визначаються у відповідності до елементів 

змістового модуля даної дисципліни. 



Модульний контроль – це один із видів контролю стану засвоєння системи знань та вмінь з 

модуля навчальної дисципліни, що включає один модуль або блок змістових модулів. Форми 

модульного контролю визначаються у відповідності до елементів модуля даної дисципліни( 

тестування, письмова контрольна робота). 

Підсумковий контроль - це контроль стану засвоєння знань та вмінь студента з навчальної 

дисципліни в цілому в семестрі.  

5.1. Форми і методи поточного контролю. 

Навчальні досягнення магістрів із дисципліни «Спортивна медицина» оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь 

та навичок. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 

здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни 

контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення 

у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 1.  

Оцінювання виконання студентами елементів модулів проводиться: 

на лекціях(письмові контрольні роботи за окремими модулями, за змістовими модулями, 

тестування); 

 на лабораторних заняттях ( відпрацювання практичних навичок, виступ); 

на консультаціях( захист індивідуальних завдань, відпрацювання пропущених занять,). 

5.2 Форми і методи підсумкового контролю. Форма підсумкового контролю – екзамен. 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів 

                                                                                                                    Табл. 1. 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

                   для 

екзамену,   диференційо-

ваного заліку, 

 курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

65-69 D 
задовільно  

60-64 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням  

 

 Питання до екзамену 
 

1. Цілі та задачі спортивної медицини  
2. Організація медичного обстеження осіб які займаються фізичною культурою та спортом  
3. Структура обласного центру “Здоров’я” та спортивної медицини. 

4. Поняття про хворобу,  патологічний процесс. 

5. Етіологія і патогенез.  
6. Артеріальна і венозна гіперемія. 

7. Ішемія причини виникнення, клініка. 

8. Запалення. 

          9. Стрес, його причини. Форми і прояви стресу. 

10. Гіпертрофія, атрофія, дистрофія. 



11. Поняття про реактивність. 

12. Імунітет і його види.  
13. Алергія. 

14. Фізичний розвиток дітей та підлітків. 

15. Визначення фізичного розвитку за методом антропометричних стандартів. 

16. Визначення фізичного розвитку за методом індексів і нормограм. 

17. Визначення фізичного розвитку за методом центі лей. 

18. Види постави школярів.  
19. Роль спадковості в патології. 

20. Проблеми акселерації фізичного розвитку. 

21. Анатомо-фізіологічні особливості в періодах розвитку дітей та підлітків. 

22. Вплив фізичних навантажень на організм спортсмена. 

23. Дослідження особливостей фізичного розвитку та будови тіла у 

представників різних видів спорту. 

24. Фізіологічні особливості оздоровчого тренування. 

25. Цілі та задачі медико-педагогічних спостережень. 

26. Цілі та задачі оперативних медико-педагогічних спостережень.  
27. Цілі та задачі поточних медико-педагогічних спостережень. 

28. Цілі та задачі етапних медико-педагогічних спостережень. 

29. Анамнез і візуальний нагляд за впливом фізичних навантажень на організм спортсмена.  
30. Вимоги до функціональних проб та тестів. 

31. Методика проведення і оцінка проби Мартіне.  
32. Правила безпеки під час проведення навантажувального тестування. 

33. Передпатологічні стани та патологічні зміни в наслідок гострого фізичного 

перевантаження.  
34. Симптоми, клініка, та лікування печінкового больового синдрому. 

35. Симптоми,  клініка та лікування перетренованості. 

36. Характеристика допінгів. 

37. Організація антидопінгового контролю в Україні. 

38. Будова серцево-судинної системи. 

39. Особливості медичного контролю за жінками. 

40. Медичний контроль за людьми похилого віку. 

41. Медичне забезпечення спортивного тренування та змагань.  
42. Самоконтроль в масовій фізичній культурі та спорті. 

43. Загальна характеристика захворювань у спортсменів. 

44. Профілактика спортивного травматизму. 

45. Класифікація та перша допомога при кровотечі. 

46. Клініка та перша допомога при переломах та вивихах кісток. 

47. Диференційна діагностика ушкоджень опорно-рухового аппарату. 

48. Профілактика та перша допомога при сонячному ударі.  
49. Профілактика та перша допомога при тепловому ударі. 

50. Причини виникнення та профілактика «гравітаційного» шоку. 

51. Причини втрати свідомості під час занять фізичними вправами. 

52. Перша допомога при отруєні викликаному укусами отрутних комах. 

53. Причини загибелі на воді. 

54. Перша допомога при зупинці серцевої діяльності та дихання.  
55. Травми та захворювання нервової системи. 

56. Пошкодження шкіри. Травми та захворювання носу, вуха, зубів та очей. 

57. Гіпоглікемічні стани, причини, клініка і профілактика. 

58. Перша допомога при опіках і відмороженнях. 

59. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. 

60. Перша медична допомога при ушкодженні кінцівок. 

        61.Методика проведення тесту PWC – 170. 



        62 Профілактика травм у спортсменів. 

        63. Захворювання опорно-рухового апарату у спортсменів. Їх перебіг. Профілактика.  
64. Визначення фізичної працездатності за пробою Руф’є. 

Методика та правила проведення Гарвардського степ-тесту. 

65. Методи дозування фізичних навантажень в оздоровчому тренуванні. 

66. Методи контролю адекватності і ефективності оздоровчого тренування.  
67. Методика електрокардіографічного обстеження спортсменів. 

69. Особливості електрокардіограми спортсменів. 

70. Визначення порогу аеробно-анаеробного переходу (ПАНО). 

71. Методика проведення та оцінка проби Летунова. 

72. Методика проведення і оцінка проби з напружуванням. 

73. Біохімічні методи дослідження фізичної працездатності.  
74. Методика тестування спортсменів- інвалідів. 

75. Дослідження гостроти зору та відчуття кольорів. 

76. Дослідження гостроти слуху та вестибулярного аналізатора. 

77. Класифікація відновлювальних засобів. 

78. Загальні принципи використання відновлювальних заходів. 

79. Спеціалізоване харчування спортсменів. 

80. Методики відновлення після тренування різної спрямованості.  
81. Фізіологічні показники тренованості. 

82. Медичні аспекти спортивного добору. 

83. Морфофункціональні показники спортивного добору. 

84. Фармакологічні засоби відновлення спортсменів. 

 

У1. Навчально-методична карта дисципліни 

 

 У11. Основні і допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу. 
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