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АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Основи спортивної медицини є клінічна дисципліна, яка вивчає позитивний і 

негативний вплив фізичних навантажень різної інтенсивності (від гіпо до гіпердинамії) на 
організм здорової і хворої людини. Спортивна медицина сприяє раціональному 
використанню засобів фізичної культури і спорту для гармонійного розвитку людини, 
зміцнення його здоров'я, підвищення загальної і спеціальної працездатності, профілактики 
захворювань. 

Пререквізити курсу: базується на вивченні студентами українська мова (за 
професійним спрямуванням), нормальної анатомії, нормальної фізіології, патологічної 
анатомії, патофізіології, фармакології, біохімії, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії, 
клінічної анатомії і оперативної хірургії, медичної психології, пропедевтики внутрішньої 



медицини, травматології і ортопедії, акушерства і гінекології, неврології, екстреної та 
невідкладної медичної допомоги. 

Постреквізити курсу: закладає основи для вивчення студентами мануальної 
терапії, косметології, актуальних проблем фізіотерапії, курортології та реабілітації, 
інформаційних технології в медицині, основ рефлексотерапії. 

Метою викладання навчальної дисципліни Основи спортивної медицини 
полягає в тому, щоб на базі фундаментальних знань, отриманих у процесі проходження 
медичних, біологічних і клінічних дисциплін, дати студентам необхідні знання, уміння і 
навички з використання основних форм, засобів і методів спортивної медицини у своїй 
майбутній практичній діяльності. 

Метою курсу Основи спортивної медицини є навчити студентів використовувати 
засоби фізичної культури у своїй практичній діяльності для якнайшвидшого відновлення 
порушених у процесі захворювання чи ушкодження функцій, підвищення фізичної 
працездатності, попередження наслідків патологічного процесу. 

Очікувані результати.  
В результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: 

знати: 
• cпецифіку, підходів відповідно до біо-психо-соціальної моделі; 
• стратегії фізичної реабілітації (відновлення та компенсації)  та їх патофізіологічне 

підґрунтя, реабілітаційний прогноз; 
• принципи пацієнтцентричності в фізичної реабілітації та спортивної медицини; 
• принципи організації фізичної реабілітації;  
• принципи встановлення цілей в фізичної реабілітації та спортивної медицини;  
• права, обов'язки та відповідальність лікаря з фізичної реабілітації та спортивної 

медицини;  
• реабілітаційні технології у спортивної медицині;  
• принципи створення та застосування індивідуальної програми фізичної 

реабілітації;  
• значення та вміти застосовувати принципи ефективного співробітництва з іншими 

фахівцями сфери охорони здоров'я, зокрема фахівцями фізичної реабілітації та спортивної 
медицини;  

• нормативні акти в галузі системи охорони здоров'я, особливо в області захисту прав 
пацієнтів;  

• принципи доказової медицини, зокрема принципи доказової медицини в фізичної 
реабілітації та спортивної медицини;  

• принципи медичної етики та деонтології;  
• чинне законодавство та нормативні документи, що регламентують діяльність 

органів управління та закладів охорони здоров'я;  
• основи права в медицині;  
• показники роботи лікувально-профілактичної установи, реабілітаційного закладу, 

диспансерного нагляду та лікарського контролю;  
• загальні принципи діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів, 

нервової системи, принципи лікування травматичних ушкоджень у дитячому віці та у 
дорослих;  

• принципи та основні медичні проблеми перехідних періодів життя людини;  
• чинне законодавство та принципи проведення медико-соціальної експертизи;  
• форми і методи санітарної освіти серед населення;  
• правила оформлення медичної, реабілітаційної та медико-експертної документації;  
• передові інформаційні та Інтернет технології;  
• сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її 

аналізу та узагальнення. 
вміти: 



• визначати і правильно документувати необхідні відомості про пацієнта, щоб 
отримати інформацію і враховувати думки колег та інших експертів;  

• оцінювати та адекватно реагувати на індивідуальні потреби та зміни стану здоров'я 
пацієнтів;  

• керуватися чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-
правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони 
здоров'я, організацію фізичної реабілітації та спортивної медицини;  

• поліпшувати фізичне, розумове функціонування та активність хворих, сприяти 
підвищенню якості їх життя та забезпеченню повноцінного соціального функціонування 
(участі). При необхідності безпосередньо лікувати відповідну хворобу пацієнта, який 
отримує реабілітаційну допомогу. У випадку тривалих симптомів захворювання, 
функціонування, активність та участь мають бути поліпшені із використанням 
спеціалізованих методів та технік в рамках фізичної реабілітації; 

• надавати невідкладну медичну допомогу при гострих станах, зокрема тих, що 
можуть виникнути протягом  проведення фізичної реабілітації;  

• працювати в тісному контакті з суміжними спеціалістами та службами;  
• брати участь у моніторингу здоров'я населення, сприяти поширенню знань з 

організації фізичної реабілітації серед населення;  
• дотримуватися принципів медичної деонтології;  
• планувати свою роботу та здійснювати аналіз її результатів;  
• вести лікарську та реабілітаційну документацію. Постійно удосконалювати свій 

професійний рівень. 
 
ОПИС КУРСУ 
Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекційних занять (10 год.), семінарських занять (10 
год.), самостійної роботи студентів  (40 год.).  

Під час викладання дисципліни будуть використовуватися наступні методи 
навчання: словесні (лекція, бесіда); наочні (мультимедійні презентації, схеми, таблиці); 
практичні заняття з використанням манекенів; робота з підручником (самостійна робота 
студентів), виконання індивідуальних самостійних завдань. 

Зміст навчальної дисципліни 
Розділ І. Лікарсько-педагогічний контроль в процесі тренувань  
Тема 1. Медичні обстеження фізкультурників і спортсменів. Визначення поняття 

„Спортивна медицина”. Мета і задачі спортивної медицини. Короткі історичні відомості 
розвитку спортивної медицини. Зв’язок спортивної медицини з іншими науками. Принципи 
організації вітчизняної спортивної медицини. Медичні обстеження фізкультурників і 
спортсменів. Завдання медичних обстежень фізкультурників і спортсменів. Первинні, 
повторні та додаткові лікарські обстеження фізкультурників і спортсменів. Методи 
обстеження фізкультурників і спортсменів. Анамнез (медичний і спортивний). Огляд. 
Пальпація. Перкусія. Аускультація. Антропометрія. Термометрія. Інструментальні. 
Лабораторні (аналіз крові, сечі, мокроти, спиномозкової рідини, кала). Функціональні 
проби. Методи визначення рівня фізичного стану. Лабораторні методи (велоергометрія, 
степергометрія, зі специфічними навантаженнями).  

Тема 2. Лікарсько-педагогічний контроль. Визначення поняття „Лікарсько-
педагогічний контроль” (ЛПК). Мета і завдання ЛПК. Форми організації ЛПК: оперативні 
обстеження; протягом тренування; до тренування і через 20-30 хв по його завершенню; 
обстеження в день тренування – вранці й увечері; поточні обстеження; щоденно вранці або 
перед тренуванням; щоденно вранці і ввечорі; на початку і по завершенню одного або двох 
мікроциклів (вранці або перед тренуванням); на наступний день після тренування через 18-
20 годин після тренування;етапні обстеження – кожні 2-3 місяці після дня відпочинку. 
Методи ЛПК (медико-біологічні, педагогічні та психологічні). Медикобіологічні методи 



ЛПК та їх оцінка. Анамнез. Огляд визначення степеню втоми. Визначення маси тіла. 
Пульсометрія. Фізіологічна крива заняття. Вимірювання артеріального тиску. Визначення 
показників зовнішнього дихання: частота дихання, ЖЕЛ, МВЛ, пневмотахометрія. 
Дослідження нервової і нервово-м’язової системи: сила м’язів, теппінг-тест, статична 
витривалість м’язів, визначення точності відтворення заданих рухів. Клініко-біохімічні 
методи – визначення вмісту молочної кислоти, неорганічних фосфатів та сечовини крові. 
Самоконтроль спортсменів і фізкультурників. Суб’єктивні дані самоконтролю. Об’єктивні 
дані самоконтролю. Особливості ЛПК за особами середнього і похилого віку. Комплекс 
медичних обстежень для допуску до занять оздоровчою фізичною культурою. 
Періодичність медичних обстежень в залежності від віку. Формування медичних груп з 
урахуванням характеристики стану здоров’я. Рухові режими в системі оздоровчої фізичної 
культури: реабілітаційний, загальної дії, тренувальний, підтримки спортивного довголіття. 
Загальна характеристика факторів, які впливають на ефективність оздоровчих тренувань: 
періодичність занять, метод тренувань, вид фізичних  вправ, режим енергозабезпечення 
роботи, величина внутрішнього об’єму роботи. Дозування фізичних навантажень. 
Рекомендації Міжнародного олімпійського конгресу щодо режиму занять для розвитку і 
підтримки фізичного стану. Сучасні наукові дані, які необхідно знати для організації занять 
оздоровчою фізичною культурою. Особливості ЛПК за дітьми, підлітками та юнаками. 
Анатомо-фізіологічні особливості організму юних спортсменів. Особливості організації 
занять фізичною культурою і спортом у дитячому і підлітковому віці. Вікові нормативи 
початку занять різними видами спорту. Протипоказання для занять спортом. Особливості 
фізичного виховання спортсменок. Оптимальний період початку занять спортом. 
Визначення фаз оваріально-менструального циклу. Особливості фізичних тренувань у 
залежності від фази оваріально-менструального циклу. Особливості рухового режиму 
спортсменок у період вагітності. Особливості рухового режиму спортсменок після аборту. 
Можливості використання спортсменками оральних контрацептивів. Секс-контроль. 
Особливості ЛПК за спортсменками. Анатомо-фізіологічні особливості жіночого 
організму. Особливості функції жіночого організму в різні фази оваріально-менструального 
циклу. Гіперандрогенія у спортсменок. Ознаки гіперандрогенії в різні періоди онтогенезу.  

Розділ ІІ. Основи загальної патології.  
Тема 3. Основи загальної патології. Визначення поняття «патологія». Поняття про 

здоров’я і хворобу. Причини виникнення хвороб (зовнішні і внутрішні). Форми протікання 
хвороб (гострі, хронічні). Теорії виникнення хвороб (монокаузалізм, кондиціалізм, 
конституціоналізм). Реактивність організму. Поняття про імунітет. Поняття про алергію. 
Запалення. Гіпертрофія. Атрофія. Дистрофія.  

Тема 4. Спортивна патологія. Загальна характеристика захворювань у спортсменів. 
Спортивний травматизм. Причини, механізми і профілактика спортивних травм у різних 
видах спорту. Гострі патологічні стани. Шок. Колапс. Струс мозку. Непритомність. 
Гравітаційний шок. Ортостатичний колапс. Гіпоглікемія. Утоплення. Замерзання. Тепловий 
та сонячний удари. Характеристика поступово виникаючих патологічних процесів при 
заняттях спортом. Хронічна перевтома. Хронічна перенапруга. Перетренованість. 
Гіпертонічна хвороба. Причини раптових смертей при заняттях спортом. Не розпізнані або 
недооцінені лікарем захворювання. Надмірне фізичне навантаження. Травматичні 
пошкодження життєво важливих органів. Реабілітація спортсменів після хвороб і травм. 
Руховий режим під час хвороби і одужування.  

 Розділ ІІІ. Визначення і оцінка фізичного розвитку. Спортивний відбір.  
Тема 5. Фізичний розвиток Розподіл учнів на медичні групи. Дослідження й оцінка 

фізичного розвитку. Визначення поняття „фізичний розвиток”. Мета дослідження й оцінки 
фізичного розвитку у неспортсменів і спортсменів. Фактори, що впливають на фізичний 
розвиток. Ендогенні - спадковість, внутріутробний розвиток, недоношеність, вроджені 
пороки. Природного середовища – клімат, рельєф місцевості. Соціально-економічні – 
степінь економічного розвитку, умови праці і відпочинку, рівень культури, виховання, 



гігієнічні навички, національні традиції, політичні чинники, акселерація, стать, вік, 
спортивна спеціалізація. Методи дослідження фізичного розвитку. Зовнішній огляд 
(соматоскопія). Форма спини. Постава. Розвиток кісткової системи. Розвиток м’язової 
системи. Жировідкладання. Форма грудної клітки. Форма живота. Форма ніг. Форма стопи. 
Конституційний тип статури. Визначення морфологічних і деяких функціональних 
показників (соматометрія або антропометрія). Зріст. Довжина руки. Довжина ноги. Маса 
тіла. Окружності (обхват) шиї, грудної клітки, плеча, талії, живота, стегна, гомілки. 
Вимірювання діаметрів: плечового, грудної клітки (передньо-заднього, поперечного), таза. 
Вимірювання жировідкладання. ЖЕЛ. Екскурсія грудної клітки. Сила м’язів. Методи 
оцінки фізичного розвитку: антропометричних стандартів, індексів, кореляції. Визначення 
степеню статевого дозрівання. Біологічний вік. Поняття „акселерація” і „ретардація”. Теорії 
акселерації. Акселерація, ретардація і спорт.  

Тема 6. Спортивний відбір Особливості фізичного розвитку і статури представників 
різних видів спорту. Мета і завдання спортивного відбору і спортивної орієнтації. Вікові 
періоди початку занять різними видами спорту. Розвиток фізичних якостей представників 
різних видів спорту. Методи спортивного відбору і спортивної орієнтації.  

Розділ ІV. Методи визначення і оцінки функціонального стану серцево-
судинної системи. Застосування функціональних дихальних проб.  

Тема 7. Проба С.П.Летунова Мета використання трьохмоментної комбінованої 
функціональної проби С.П.Летунова. Типи реакції серцево-судинної системи на фізичне 
навантаження при виконанні проби С.П.Летунова (нормотонічний, дистонічний, 
гіпертонічний, гіпотонічний, реакція зі ступінчастим підвищенням систолічного тиску).  

Тема 8. Ортостатична проба, проби Бюргера і Флека. Кумулятивні зміни в міокарді 
при систематичних заняттях спортом. «Фізіологічне спортивне серце» і «патологічне 
спортивне серце». Вплив занять спортом на артеріальний тиск. Методи дослідження 
серцево-судинної системи.  «Стандартне фізичне навантаження». Функціональні проби 
(одномоментна, двохмоментна, трьохмоментна). Ортостатична проба. Проби з 
натужуванням. Зміна гемодинаміки при натужуванні. Проба Флека. Проба Бюргера. Мета 
використання ортостатичної проби.. Зміни частоти пульсу і АТ при проведенні 
ортостатичної проби. Негативні зміни ЧСС і АТ при проведенні ортостатичної проби. 
Методика проведення ортостатичної проби. Зміна гемодинаміка при ортостатичній пробі. 
Мета застосування проб з натужуванням. Зміни гемодинаміки при натужуванні. Оцінка 
проби Флека. Оцінка проби Бюргера. 

Тема 9. Проби Штанге, Генчі, Серкіна Кумулятивні зміни в дихальній системі при 
систематичних заняттях спортом. Методи дослідження дихальної системи. Функціональні 
дихальні проби. Проби Штанге, Генчі, Серкіна, Розенталя, Шафрановського. Мета 
використання дихальних проб. Методика проведення проб Штанге, Генчі. Оцінка проби 
Серкіна.  

Тема 10. Проби Розенталя, Шафрановського Методика проведення і оцінка проб 
Розенталя і Шафрановського. Кумулятивні зміни в дихальній системі при систематичних 
заняттях спортом.  

Розділ V. Визначення аеробної та анаеробної продуктивності. Фізіологічна 
характеристика фізичного тренування. 

Тема 11. Визначення аеробної продуктивності Протипоказання до проведення тестів 
з фізичними навантаженнями. Показники аеробної та анаеробної (лактатної) 
продуктивності. Методи визначення аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності. 
Критерії оцінки. Фактори, які впливають на аеробну та анаеробну продуктивність. Фактори, 
від яких залежить ефективність фізичних тренувань. Методи тренувань. Показники, за 
якими дозуються фізичні навантаження. Показники зовнішнього і внутрішнього об’єму 
навантажень. Показники зовнішньої і внутрішньої інтенсивності навантажень. Непрямі 
методи визначення енерговитрат при фізичних навантаженнях. Наслідки неправильного 



дозування фізичних навантажень. Фізіологічна крива навантаження. Рухова щільність 
заняття.  

Тема 12. Визначення анаеробної продуктивності Показники анаеробної (лактатної) 
продуктивності. Методи визначення анаеробної (лактатної) продуктивності. Критерії 
оцінки. Фактори, які впливають на анаеробну продуктивність.  

Тема 13. Побудова фізіологічної кривої навантаження та рухова щільність заняття. 
Фактори, від яких залежить ефективність фізичних тренувань. Методи тренувань. 
Показники, за якими дозуються фізичні навантаження. Показники зовнішнього і 
внутрішнього об’єму навантажень. Показники зовнішньої і  внутрішньої інтенсивності 
навантажень. Непрямі методи визначення енерговитрат при фізичних навантаженнях. 
Наслідки неправильного дозування фізичних навантажень. Фізіологічна крива 
навантаження. Рухова щільність заняття. Засоби відновлення працездатності 
(класифікація). Допінги. Антидопінговий контроль. Історія створення служби 
антидопінгового контролю. Сучасні методичні принципи проведення антидопінгового 
контролю. Санкції щодо порушників. Заборонені фармакологічні речовини – стимулятори 
ЦНС, наркотичні анальгетики, гормональні (пептидні та глікопротеїнові) препарати, 
діуретики, анаболічні препарати. Заборонені методи досягнення спортивних результатів. 
Класи фармакологічних засобів з обмеженою забороною – алкоголь, марихуана, місцеві 
анестетики, кортикостероїди, бета-блокатори.  
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ОЦІНЮВАННЯ 
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Засвоєння кожної теми 

контролюється на практичних заняттях. Успішність студента оцінюється за традиційною 
шкалою оцінками "5", "4", "3", "2".  

На практичному занятті оцінювання успішності вивчення кожної теми 
проводиться за традиційною 4-ри бальною шкалою (2,3,4,5).  

«відмінно» – виставляється за повне та глибоке засвоєння програмного матеріалу, 
повний та вільний його переказ, відсутність труднощів при відповіді, вірне обґрунтування 
практичних рішень,  знайомство з монографічною літературою. 

«добре» – виставляється за повне знання програмного матеріалу, грамотний переказ, 
відсутність значних помилок у відповіді на питання, наявність незначних труднощів у 
відповіді, вірне обґрунтування практичних рішень. 

«задовільно» – виставляється при неповному знанні програмного матеріалу, 
допущення значних промахів, недостатньо вірних відповідей, порушення послідовного 
переказу матеріалу, труднощі при обґрунтуванні практичних рішень. 

«незадовільно» – незнання значної частини програмного матеріалу, допущення 
значних помилок, невміння прийняти та обґрунтувати практичне рішення. 

На практичному занятті також може використовуватися тестовий контроль (10 тестів 
– 10 хв.), які оцінюються наступним чином: 

1. 9-10 вірних відповідей - “5” 
2. 7-8 вірних відповідей - “4” 
3. 5-6 вірних відповідей - “3” 
4. менше 5 вірних відповідей - “2” 

Оцінювання самостійної роботи студентів  
Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному практичному занятті.  
Оцінюванняіндивідуального завдання  
Виконання індивідуального завдання зараховується студенту лише після успішного 

його захисту на практичному занятті. В залежності від якості виконання та захисту за 
індивідуальне завдання студент може отримати традиційні оцінки «5», «4» та «3».  

Підсумковий контроль засвоєння дисципліни (залік) здійснюється по їх 
завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 
багатобальною шкалою як сума балів за поточний контроль знань і має визначення за 
системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.  

 
Сума балів з дисципліни за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

Від 170 до 200 балів Відмінно (А) (відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

Від 155 до 169 балів 
 
Від 140 до 154 балів 

Дуже добре (В) (вище середнього рівня з 
кількома помилками) 
Добре (С) (в цілому правильне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок) 

125-139 
 
111 (min) - 124 

Задовільно (D) (непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 
Достатньо (E) (виконання задовольняє 



мінімальним критеріям) 
60-110 
 
1-59 

Незадовільно (FX) (з можливістю повторного 
складання) 
Незадовільно (F) (з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни) 

Оцінювання дисципліни 
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою як сума балів за поточний контроль знань і має визначення за 
системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.  

Оцінювання самостійної роботи студента  
Матеріал для самостійної роботи студентів, який передбачений в темі практичного 

заняття одночасно із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 
відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться на самостійне 
опрацювання і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюються під час 
підсумкового модульного контролю.  

Оцінювання індивідуальної роботи студента 
Кількість балів за індивідуальну роботу студента не перевищують 4 балів. Бали за 

індивідуальну роботу додаються до суми балів за поточну навчальну діяльність студента. 
Бали за індивідуальну роботу можуть отримати студенти, які написали і доповіли реферати 
з рекомендованих тем з використанням додаткової літератури та зайняли призові місця за 
участь в олімпіаді з дисципліни серед студентів свого ВНЗ і вищих навчальних закладів 
України 

Конвертація традиційної оцінки з дисципліни по багатобальної шкалою. 
Отриманий середній бал з дисципліни дозволяє здійснити конвертацію в оцінку за 200-
бальною шкалою.  

 
ПОЛІТИКА КУРСУ 
Політика щодо дедлайнів та перескладання  
Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Студент, який має пропуски 

практичних занять, повинен їх самостійно опрацювати (без отримання балів!).  
Студент готує відповіді на питання з теми пропущеного заняття, які зазначені в 

методичних розробках кафедри. Під час самостійної роботи студент повинен підготувати 
теми занять, які передбачені методичними розробками кафедри. 

Окремі, найбільш складні і незрозумілі для студента питання можна задати 
викладачу на початку відпрацювання пропущеного заняття.  

Протягом відпрацювання студент: 
- конспект лекцій;  
- схеми, малюнки, які передбачені в процесі самостійної роботи студента;  
- стислий конспект, який віддзеркалює основний фактичний матеріал теми. 
Політика щодо академічної доброчесності 
Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме:  
 самостійне виконання всіх робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина»;  
 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  
 дотримання прав 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 відвідування занять та запізнень 
Відвідування всіх видів навчальних занять є обов’язковим. Запізнення на всі види 

навчальних занять  заборонено.  
Мобільні пристрої 



Під час проведення всіх видів авдиторних занять (лекцій, практичних занять), а 
також контрольних заходів (заключних практичних занять, іспиту) використання 
мікронавушників, телефонів, смартфонів, планшетів заборонено. Під час проведення 
дистанційного навчання в умовах особливого епідемічного режиму (адаптивний карантин) 
використовуються платформи Zoom і/або MicrosoftTeams. 

Поведінка в аудиторії 
Поведінка в авдиторії під час проведення всіх видів навчальних занять (лекцій, 

практичних занять) має бути гідною студента медичного вишу. Викладачі та студенти 
мають перебувати в медичних халатах і шапочках, під час проведення очних занять в 
умовах особливого епідемічного режиму (адаптивного карантину) – в правильно одягнених 
захисних медичних масках або респіраторах. 

 
 

 

 

 

 

 


