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ВСТУП 

Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Медико-біологічні основи 

олімпійського, професійного та паралімпійського спорту» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки другого рівня освітньої підготовки фахівців галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». Предметом вивчення 

дисципліни є вивчення: адаптаційних змін в організмі при заняттях фізичною культурою та 

спортом; методики досліджень та оцінки стану здоров'я; медичних аспектів харчування і 

загартування спортсменів.  

Спорт вищих досягнень є сферою вузько-професійної фізичної підготовки людини, 

спрямованих на повне розкриття всього генетичного потенціалу та наступне закріплення 

досягнень спортсмена щоденними тренуваннями. Настільки глибока спеціалізація організму, 

пов'язана зі значним обсягом та максимальною інтенсивністю використовуваних 

тренувальних навантажень на межі можливостей організму украй небезпечна в плані 

перевантаження чи «зриву» досягнутого рівня функціонування систем і органів. Для їх 

попередження і спортсмену і тренеру необхідно мати значний, по суті інтегрований обсяг 

знань із нормальної та патологічної фізіології, біохімії, психології, спортивної морфології, 

антропометрії тощо, який дозволяє планувати оптимальний тренувальний процес та 

контролювати його виконання. При викладанні курсу «Медико-біологічні основи 

олімпійського, професійного та паралімпійського спорту» використовуються міжпредметні 

зв'язки з такими дисциплінами: Анатомія людини, Спортивна морфологія, Фізіологія 

людини, Спортивна медицина, Спортивна генетика. 

Ключові слова: адаптивна фізкультура, лікарське обстеження, морфо-функціональні 

зміни, фізичні навантаження, фізичний розвиток. 

Abstract 

Program study of the normative educational discipline «Medical and biological fundamentals 

of Olympic, professional and Paralympic sports» is made in accordance with the educational-

professional program of training of the second level of educational training of specialists of the field 

of knowledge 01 "Education / Pedagogy" specialty 017 "Physical education and sports". The 

subject of the discipline is the study of: adaptive changes in the body in physical education and 

sports; methods of research and assessment of health status; medical aspects of nutrition and 

tempering of athletes. Achieving high athletic performance is associated with the high volume and 

intensity of training loads used. To prevent the occurrence of possible complications with intense 

training loads and their proper planning requires a certain amount of knowledge of normal and 

sports anatomy, physiology, etc., which allow to scientifically substantiate the training process. In 

teaching the course «Medical and biological fundamentals of Olympic, professional and Paralympic 

sports» are used cross-curricular links with the following disciplines: Human Anatomy, Sport 

Morphology, Human Physiology, Sports Medicine, Sports Genetics. 

Key words: adaptive physical education, medical examination, morpho-functional changes, 

physical activity, physical development. 

  



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й  1-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

Спеціальність  

017 Фізична культура і спорт 

 

Освітня програма 

«Олімпійський та професійний 

спорт»  

Семестр 

9-й 9-й 

Лекцій, год. 

Загальна кількість 

годин – 90 

15 6 

Лабораторні роботи, год. 

15 6 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента – 4. 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота, год. 

60 78 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ОЛІМПІЙСЬКОГО, ПРОФЕСІЙНОГО ТА ПАРАЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ» є формування 

загального обсягу базових і спеціальних знань пов’язаних з оволодінням теоретичними 

знаннями і практичними навиками сучасних фізіологічних підходів до оцінювання фізичного 

розвитку та соматичного здоров’я організму людини та аналізу адекватності впливу на 

організм людини фізичних навантажень та особливостей перебудови, що відбуваються в 

організмі в процесі активної рухової діяльності, а також відповідно до освітньо-професійної 

програми таких компетентностей: 

 ІК. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у 

сфері фізичної культури і спорту. 

 СК 12. Здатність застосувати теоретичні знання з фізіології та медичного 

забезпечення спорту високих досягнень та практично втілювати їх у своїй професійній 

діяльності. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумов для вивчення дисципліни немає, так як вона викладається у дев’ятому 

семестрі 1 навчального року. 



4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких  

результатів навчання: 

 ПРН 12. Застосовувати теоретичні знання з фізіології та медичного забезпечення 

спорту високих досягнень та практично втілювати їх у своїй професійній діяльності Розуміти 

концепції, принципи функціонування тренерської діяльності у спорті вищих досягнень, 

сучасних систем підготовки спортсменів, методів і технологій у процесі спортивного 

тренування. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Біологічні основи фізкультури та спорту 

Тема 1. Загально-біологічні принципи та закономірності фізичного виховання і спорту  

1. Генетична інформація щодо будови організму, умови та засоби її реалізація 

(експресування). 

2. Системна теорія організації живої матерії та основні властивості живих систем. 

3. Теоретичний базис спортивного тренування – як окремої форми прикладної біології. 

Література: [2], стор. 5-10, [4], стор. 25-30, [5] стор. 9-11.  

Тема 2. Генотип і фенотип у спорті. Генетичні та морфологічні методи відбору і 

прогнозу в спорті 

1. Сучасні методи генетичних досліджень та поняття генетичних маркерів; 

2. Генетичні протипоказання та їх значимість; 

3. Генетичний потенціал спортсмена та психологічна складова – як базис тренувальної 

та спортивної діяльності; 

4. Морфологічні аспекти відбору в спорті та їх значимість 

Література: [3], стор. 25-30, [5], стор. 45-55, [6], стор. 15-35, [7], стор. 55-60. 

Тема 3. Фізіологічні основи спортивної діяльності 

1. Будова і функція скелетної мускулатури; 

2. Збудливість і збудження скелетних м’язів; 

3. Енергетика м’язового скорочення; 

4. Кортикальний контроль рухових реакцій. 

Література: [1], стор. 55-73; [2], стор. 24-32; [4], стор. 33-35; [8], стор. 55-56; [11], 

стор. 123-127; [12], стор. 125-128. 

Тема 4. Біологічна реактивність, як основний рушій морфо-функціональних змін 

організму на фізичні навантаження тренувального процесу  

1. Реактивність та її види і прояви; 

2. Поняття про адаптацію та адаптованість; 

3. Фізіологічні чинники, що визначають ступінь адаптації до фізичних навантажень 

(кров і кровоносна система, дихальна система, травна система, видільна система, нервова 

система в управлінні рухами). 

Література: [3], стор. 258-261; [4], стор. 55-58; [5], стор. 254-264; [6], стор. 154-156; 

[9], стор. 254-268; [10], стор. 432-435; [11], стор. 555-562. 



Тема 5. Дослідження та оцінка рівня фізичного розвитку людини  

1. Поняття про «фізичний розвиток». 

2. Використання антропометричних методів дослідження при вивченні рівня фізичного 

здоров’я людини. 

3. Фізіометрія. 

Література: [3], стор. 147-156; [4], стор. 163-174; [5], стор. 147-157; [6], стор. 187-194; 

[12], стор. 147-167. 

Тема 6. Визначення здатності до виконання фізичних навантажень і рухів у комплексі 

вправ, здійснення яких залежить від різних систем організму 

1. Загальна характеристика методів дослідження стану серцево-судинної системи. 

2. Особливості дослідження системи органів дихання. 

3. Способи оцінки стану нервової системи та рівня психічного здоров’я людини. 

Література: [1], стор. 147-167; [2], стор. 65-66; [3], стор. 358-362; [4], стор. 359-362; 

[5], стор. 247-251; [6], стор. 225-231; [8], стор. 247-256; [12], стор. 147-152.  

Змістовий модуль 2. Медичне забезпечення занять в олімпійському, професійному та 

паралімпійському спорті 

Тема 7. Медичні показання, протипоказання та обстеження в системі забезпечення 

занять олімпійським, професійним та паралімпійським спортом 

1. Основні форми роботи в спортивній медицині. 

2. Первинне, повторне і додаткове лікарське обстеження. 

3. Лікарсько-педагогічний контроль. 

4. Лікарсько-педагогічне спостереження. 

Література: [1], стор. 145-158; [2], стор. 58-64; [3], стор. 187-193; [4], стор. 358-389; 

[5], стор. 78-90; [6], 158-147; [7], 147-159; [8], 159-178; [12], стор. 47-69. 

Тема 8. Особливості медичного контролю спортсменів різного віку і статі на різних 

фазах тренувального процесу 

1. Дослідження та оцінка фізичного розвитку спортсменів. 

2. Дослідження та оцінка фізичного людей старшого віку. 

3. Особливості лікарського контролю жінок-спортсменок. 

Література: [1], стор. 145-165; [2], стор. 78-85; [3], стор. 257-269; [4], стор. 147-158; 

[5]; [6]; [7]; [8]; [12].  

Тема 9. Медико-біологічні основи реалізації адаптивної фізичної культури. Розвиток 

фізичних здібностей в адаптивній фізичній культурі 

1. Поняття про «адаптивну фізичну культуру». 

2. Медична класифікація в адаптивній фізичній культурі. 

3. Адаптивна рухова реабілітація. 

Література: [1]; [2], стор. 58-68; [3], стор. 358-368; [5], стор. 246-258; [6], стор. 215-

217; [8].  

Тема 10. Біологічна сутність та медичні заходи попередження передпатологічних 

станів і патологічних змін в організмі, пов’язаних із нераціональним тренувальним 

навантаженням 

1. Відхилення з боку серцево-судинної системи при перетренуваннях. 

2. Спланхтоптоз. 



3. Координативні порушення центрального і місцевого походження. 

4. Неврози. 

5. Енцефалопатії. 

Література: [3], стор. 354-362; [5], стор. 147-154; [6]; [7], стор. 247-251; [8]; [12].  

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л лаб с.р. л лаб с.р. 

Змістовий модуль 1. Біологічні основи фізкультури та спорту 

Тема 1. Загально-біологічні принципи та 

закономірності фізичного виховання і 

спорту 

10 2 – 8 10 – – 10 

Тема 2. Генотип і фенотип у спорті. 

Генетичні та морфологічні методи відбору і 

прогнозу в спорті 
10 2 – 8 10 – – 10 

Тема 3. Фізіологічні основи спортивної 

діяльності 
10 2 2 6 10 – – 10 

Тема 4. Біологічна реактивність, як 

основний рушій морфо-функціональних 

змін організму на фізичні навантаження 

тренувального процесу 

10 – 2 8 10 2 2 6 

Тема 5. Дослідження та оцінка рівня 

фізичного розвитку людини  
10 – 2 8 10 2 2 6 

Тема 6. Визначення здатності до виконання 

фізичних навантажень і рухів у комплексі 

вправ, здійснення яких залежить від різних 

систем організму 

10 2 2 6 10 – 2 8 

Разом за змістовим модулем 1 60 8 8 44 60 4 6 50 

Змістовий модуль 2. Медичне забезпечення занять в олімпійському, професійному та 

паралімпійському спорті 

Тема 7. Медичні показання, 

протипоказання та обстеження в системі 

забезпечення занять олімпійським, 

професійним та паралімпійським спортом 

8 2 2 4 9 2 – 7 

Тема 8. Особливості медичного контролю 

спортсменів різного віку і статі на різних 

фазах тренувального процесу 

8 2 2 4 7 – – 7 

Тема 9. Медико-біологічні основи 

реалізації адаптивної фізичної культури. 

Розвиток фізичних здібностей в адаптивній 

фізичній культурі 

7 2 2 3 7 – – 7 

Тема 10. Біологічна сутність та медичні 

заходи попередження передпатологічних 

станів і патологічних змін в організмі, 

пов’язаних із нераціональним 

тренувальним навантаженням 

7 1 1 5 7 – – 7 

Разом за змістовим модулем 2 30 7 7 16 30 2 – 28 

Разом за курсом 90 15 15 60 90 6 6 78 



Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1.  Фізіологічні основи спортивної діяльності 2 - 

2.  Морфо-функціональні зміни організму на адекватні фізичні 

навантаження 
2 2 

3.  Дослідження та оцінка рівня фізичного розвитку людини  2 2 

4.  Визначення здатності до виконання фізичних навантажень і рухів у 

комплексі вправ, здійснення яких залежить від різних систем 

організму 

2 2 

5.  Лікарські обстеження в системі забезпечення занять олімпійським, 

професійним та паралімпійським спортом 
2 - 

6.  Лікарський контроль спортсменів різного віку і статі на різних фазах 

тренувального процесу 
2 - 

7.  Адаптивна фізична культури. Розвиток фізичних здібностей в 

адаптивній фізичній культурі 
2 - 

8.  Передпатологічні стани і патологічні зміни в організмі, пов’язаних із 

нераціональним тренувальним навантаженням 
1 - 

Разом 15 6 

Самостійна робота  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до лабораторних занять – 2-4 год./1 заняття; 

 написання домашньої контрольної роботи (обсяг однієї роботі 10-20 аркушів А4) – 

мінімум 15 годин на 1 роботу; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1. Підготовка до лабораторних занять 22 7 

2. Підготовка до лекційних занять 8 13 

3. Написання рефератів 15 41 

4. Підготовка до контрольного заходу (екзамену) 15 17 

Разом 60 78 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ТА МЕТОДІВ ЇХ ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Методи навчання – способи, якими забезпечується набуття здобувачами відповідних 

компетенцій через засвоєння програмного матеріалу та активізацію навчального процесу, а 

саме: 

 для всіх видів занять: робота з літературою; пояснення; дискусія; диспут; 

демонстрування; 

 для лекційних занять: лекція; бесіда; ілюстрування;  

 для лабораторних занять: вправа; лабораторна робота; інструктаж; спостереження; 

 методи контролю і самоконтролю: фронтальне опитування; контрольні роботи; 



контрольні тестові роботи програмованого типу (перелік запитань і можливі варіанти 

відповідей); лабораторний контроль. 

Альтернативно може застосовуватися наступна класифікація методів навчання: 

пояснювально-ілюстративний метод; репродуктивний метод; проблемного викладу; 

частково-пошуковий; дослідницький. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

виступають: 

 усні відповіді; 

 реферат; 

 наукова стаття, що була оприлюднена на студентській конференції; 

 модульна контрольна робота; 

 екзамен. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного іспиту (за його наявності). У кожного компонента своя частка в загальній 

системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати від 60 балів до 100 балів (у 

разі відсутності заключного іспиту). Під компонентом проміжних оцінок розуміються 

поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та 

інше). Питома вага заключного іспиту (при його наявності) в загальній системі оцінок – 40 

балів. Право здавати заключний іспит дається студенту, який з урахуванням максимальних 

балів проміжних оцінок і заключного іспиту набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка 

навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту (за його наявності). 

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на лабораторних заняттях та набутих практичних навичок під час 

виконання завдань лабораторних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чиним 

законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Лабораторна 

робота 
Критерії оцінювання 

5 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко 

сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках проведена 

коректна інтерпретація результатів. 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує лабораторну 

роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; описує 

спостереження; в цілому правильно складає звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; 

описує спостереження; складає звіт, що містить неточності у висновках та 



Лабораторна 

робота 
Критерії оцінювання 

помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну під керівництвом викладача; складений звіт містить неточності 

у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

Максимальна оцінка за даний компонент програми - 40 балів (8 роботи по 5 балів). 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Контрольна 

робота 

Критерії оцінювання 

45-40 Робота розкриває тему, основні питання, висвітлено причинно-наслідкові 

зв’язки, зроблено висновки. Робота має всі необхідні структурні елементи. 

Відповідно оформлена. Оригінальна. Відсутні помилки: граматичні і 

орфографічні.  

39-30 Робота в цілому розкриває тему і основні питання, частково висвітленні 

причино-наслідкові зв’язки. Висновки не в повному обсязі. Робота має всі 

необхідні структурні елементи. Відповідно оформлена. Відсутні значні 

помилки. є окремі, несуттєві загальні зауваження.  

29-20 Робота відповідає вище наведеним критеріям, але має ряд недоліків в 

розкритті теми, висвітлення причино-наслідкових зв’язків часткове, часткові 

висновки. Відступ від стандартів оформлення.  

19-10 Сутність теми не розкрита. Робота містить суттєві недоліки. Неохайна. 

Суттєві відступи від стандартів оформлення.  

9-0 Текст і зміст роботи не відповідає темі. Робота має неохайний вигляд. 

Студенти не розуміє питання теми.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 45 балів 

 

Екзамен проводиться у комбінованій формі (письмові відповіді та усний захист). До 

екзаменаційного білету входить чотири питання. Кожне питання оцінюються у 10 балів. 

Максимально за іспит студент може отримати 4х10 балів = 40 балів. 

Екзамен Критерії оцінювання 

10 Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані висновки.  

7-9 Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу, студент робить вірні, 

аргументовані висновки.  

5-6 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована.  

3-4  Відповідь має суттєві помилки, аргументи недостатньо сформульовані, студенту 

складно чітко відображати причинно-наслідкові зв’язки явищ і процесів.  

1-2  Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  



Екзамен Критерії оцінювання 

0  Студент не дає відповіді. Відповідь має велику кількість помилок або не 

відповідає темі.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання лабораторних робіт 8х  балів = 40 балів 3х5 балів = 15 балів  

Поточний модульний контроль 2х10 балів = 20 балів – 

Контрольна робота – 45 балів  

Екзамен  40 балів 40 балів 

Всього 100 100 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ1 Т3 Лабораторне заняття 5  - 

Т4 Лабораторне заняття 5 Лабораторне заняття 5 

Т5 Лабораторне заняття 5 Лабораторне заняття 5 

Т6 Лабораторне заняття 5 Лабораторне заняття 5 

ПМК Тест 10  - 

ЗМ2 Т7 Лабораторне заняття 5   

Т8 Лабораторне заняття 5   

Т9 Лабораторне заняття 5   

Т10 Лабораторне заняття 5   

ПМК Тест 10   

Контрольна робота   45 

Підсумковий контроль (екзамен) 40  40 

Сума  100  100 

9. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 

1. Макети і муляжі органів (кісток, суглобів, внутрішніх органів); 

2. Спортивні тренажери; 

3. Вимірювальне обладнання (ваги, гоніометри, динамометри, каліпери, вимірювальна 

стрічка, тонометри, крокометри, тренажери). 

4. Графічні засоби (плакати, схеми). 

5. Проектна апаратура. 

6. Бібліотечні фонди (підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації). 

7. Спортивні споруди/приміщення, обладнання. 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Адаптивне фізичне виховання / уклад.: Т. М. Осадченко, А. А. Семенов, В. Т. 

Ткаченко Умань, 2014. 210 с. 




