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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Методи досліджень у лікарському
контролі” є базовою для підготовки фахівців факультету Уп-
равління фізичною культурою, спортом і туризмом.

Мета дисципліни — ознайомити слухачів із сучасними теоре-
тичними уявленнями та практичними досягненнями в галузі ме-
дичного контролю.

Методи дослідження гомеостатичних механізмів організму
людини є галуззю, що інтенсивно розвивається. Вона базується
не тільки на класичних медико-біологічних дослідженнях, а й
на сучасних дослідженнях у “суміжних” науках — молекулярній
біології, електроніці, генетиці тощо. Вона спрямована на об’єк-
тивизацію як окремих функцій, так й організму в цілому.

Система діагностики в лікарському контролі містить багато
напрямів і методів (клінічні, інструментальні, лабораторні), що
в комплексному використанні дозволяють максимально об’єкти-
візувати стан організму людини.

Навчальна дисципліна “Методи дослідження в лікарському
контролі” складається з двох розділів: система об’єктивізіції
структури та функції організму людини і організація лікарсько-
го контролю.

Особлива увага приділяється об’єктивним і лабораторним
методам обстеження спортсменів. Основою формування знань,
умінь і навичок у навчальній дисципліні “Методи досліджень в
лікарському контролі” є лекції, лабораторні заняття, а також
самостійна робота. Під час навчання студенти користуються ре-
комендованою літературою, а також відповідними методичними
матеріалами.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


4

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛІКАРСЬКОМУ КОНТРОЛІ”

№ 
пор. Назва теми 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
 

13 
14 
15 

Принципи оцінки стану організму людини 
Основні методи оцінки і діагностики 
Додаткові методи обстежень 
Інструментальні методи досліджень у лікарському контролі 
Лабораторні методи досліджень у лікарському контролі 
Гематологічні і цитологічні методи досліджень 
Мікробіологічні та імунологічні методи досліджень 
Комплексність методів досліджень 
Лабораторне виявлення варіантів норми в лікарському контролі 
Система контролю якості лабораторних методів дослідження 
Організація лікарського контролю: лікарські обстеження 
Організація лікарського контролю: лікарсько-педагогічні 
спостереження 
Організація лікарського контролю: лікарсько-спортивна консультація 
Організація лікарського контролю: санітарно-гігієнічний контроль 
Організація системи обстежень спортсменів 

 
ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛІКАРСЬКОМУ КОНТРОЛІ”

Тема 1. Принципи оцінки стану організму людини

Лікарський контроль, мета і завдання. Складові комплексу
лікарського контролю. Наукова основа лікарського контролю.
Система діагностики в лікарському контролі.

Література [1–4; 7; 10; 11; 24]

Тема 2. Основні методи оцінки і діагностики

Методи діагностики, що використовуються в лікарському
контролі. Класифікація методів діагностики. Суб’єктивні мето-
ди діагностики: скарги, анамнез. Види анамнезу (загальний,
професійний). Значення анамнезу в системі діагностики. Об’єк-
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тивні методи діагностики (огляд, оцінка об’єму рухів у сугло-
бах, пальпація). Критерії: “клінічної норми”, “анатомічного
варіанта”, “патології”. Принцип “індивідуалізації” в лікарсько-
му контролі. Інструментальні методи об’єктивізації обстеження
(гоніометрія, соматометрія, динамометрія).

Література [12; 14–16; 21]

Тема 3. Додаткові методи обстежень

Принцип об’єктивізації досліджень у лікарському контролі.
Методи візуалізації (рентгенологічні, ядерно-магніторезонансні,
ультразвукові). Методи верифікації — лабораторні і електро-
фізіологічні. Можливості методів, показання та протипоказан-
ня, ефективність.

Література [14; 17; 18]

Тема 4. Інструментальні методи досліджень у лікарському
контролі

Класифікація інструментальних методів досліджень у лікарсь-
кому контролі. Можливості методів, показання та протипока-
зання, ефективність.

Література [14]

Тема 5. Лабораторні методи досліджень у лікарському
контролі

Класифікація лабораторних методів дослідження. Можливості
методів, показання та протипоказання. Показники якості лабо-
раторних досліджень: специфічність, чутливість, клінічна ефек-
тивність.

Література [6; 12; 23; 24]
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Тема 6. Гематологічні і цитологічні методи досліджень

Функціональна гематологія в лікарському контролі. Кількісні
та якісні показники. Варіація норми.

Цитологічні методи дослідження. Класифікація методів.
Можливості методів, показання та протипоказання, ефективність.
Типи лабораторних висновків і термінологія.

Література [23]

Тема 7. Мікробіологічні та імунологічні методи досліджень

Класифікація мікробіологічних і імунологічних методів дос-
ліджень. Можливості методів, показання та протипоказання,
ефективність.

Література [4–6; 22; 25; 26]

Тема 8. Комплексність методів досліджень

Сучасні принципи комплексності для оцінки функціонально-
го стану організму людини. “Протокольні” методики досліджень
у лікарському контролі. Скринінгові та моніторингові програ-
ми. Методи формування “діагностичних протоколів” залежно
від умов і завдань обстеження. Сумісність поміж методів діагнос-
тики.

Література [12]

Тема 9. Лабораторне виявлення варіантів норми
в лікарському контролі

Уявлення про “лабораторну норму”. Кількісні та якісні по-
казники. Дискрименантні величини. Варіація лабораторних ве-
личин. Методи розрахунку.

Література [9–23]
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Тема 10. Система контролю якості лабораторних методів
дослідження

Система контролю якості досліджень у лікарському контролі.
Значення системи контролю якості. Види контролю якості (внут-
рішньо- і міжлабораторний). Методи оцінки якості лаборатор-
них досліджень (специфічність, чутливість, інформативність).
Джерела діагностичних помилок. Класифікація діагностичних
помилок. Методи уникнення діагностичних помилок.

Література [20; 23]

Тема 11. Організація лікарського контролю: лікарські
обстеження

Мета і завдання лікарського обстеження. Показання і проти-
показання до занять фізичною культурою та спортом. Класифі-
кація видів лікарського обстеження (первинне, повторне, до-
даткове). Залежність методів досліджень від завдань. Організа-
ція лікарського обстеження. Взаємодія між лікарем і тренером
(менеджером) команди.

Література [8; 13]

Тема 12. Організація лікарського контролю:
лікарсько-педагогічні спостереження

Мета і завдання лікарсько-педагогічного спостереження.
Форми лікарсько-педагогічного спостереження. Організація
лікарсько-педагогічного спостереження. Взаємодія між лікарем
і тренером (менеджером) команди щодо організації ефективно-
го лікарського контролю.

Література [8; 13]
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Тема 13. Організація лікарського контролю:
лікарсько-спортивна консультація

Мета і завдання лікарсько-спортивної консультації. Види
лікарсько-спортивних консультацій. Залежність методів лікарсь-
ко-спортивного консультування від завдання. Організація
лікарсько-спортивних консультацій. Взаємодія між лікарем і
тренером (менеджером) команди.

Література [8; 13]

Тема 14. Організація лікарського контролю:
санітарно-гігієнічний контроль

Мета і завдання санітарно-гігієнічного контролю за заняття-
ми фізичною культурою та спортом. Види санітарно-гігієнічно-
го контролю. Залежність методів санітарно-гігієнічного контро-
лю від завдань. Організація санітарно-гігієнічного контролю.
Взаємодія між лікарем і тренером (менеджером) команди.

Література [8; 13]

Тема 15. Організація системи обстежень спортсменів

Роль менеджера в організації контролю за тими, хто зай-
мається: оздоровчою фізичною культурою, адаптивною фізич-
ною культурою, спортом. Особливості організації обстеження
спортсменів залежно від видів спорту та амплуа спортсменів.
Методи реєстрації та оцінки ефективності контролю за станом
здоров’я спортсменів.

Література [8; 13; 19]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Мета лікарського контролю.
2. Завдання лікарського контролю.
3. Складові комплексу лікарського контролю. Сучасні на-

прями розвитку медико-біологічних наук.
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4. Наукова основа лікарського контролю.
5. Вимоги до системи діагностики в лікарському контролі.
6. Сучасні методи діагностики, що використовуються в

лікарському контролі.
7. Класифікація методів діагностики.
8. Методи збирання та аналізу скарг спортсменів.
9. Особливості збирання та аналізу спортивного анамнезу.

10. Значення анамнезу в системі діагностики.
11. Особливості огляду та оцінки стану опорно-рухового апа-

рату спортсменів.
12. Метод пальпації, його клінічна інформативність, техніка.
13. Інструментальні методи об’єктивізації обстеження (гоніо-

метрія, соматометрія, динамометрія).
14. Поняття: “клінічна норма”, “анатомічний варіант”, “па-

тологія”.
15. Принцип “індивідуалізації” в лікарському контролі.
16. Принцип об’єктивізації дослідження в лікарському конт-

ролі.
17. Методи візуалізації (рентгенологічні, ядерно-магніторе-

зонансні, ультразвукові).
18. Використання методів візуалізації для оцінки стану

органів, що забезпечують гомеостаз та рухові функції
організму людини.

19. Можливості методів, показання та протипоказання, ефек-
тивність.

20. Методи верифікації — лабораторні і електрофізіологічні.
21. Сучасне обладнання, що використовується для лабора-

торних та електрофізіологічних досліджень.
22. Класифікація інструментальних методів дослідження в

лікарському контролі.
23. Класифікація лабораторних методів дослідження.
24. Показники якості лабораторних досліджень: спе-

цифічність, чутливість, клінічна ефективність.
25. Класичні та функціональні методи гематологічних дослі-

джень у лікарському контролі.
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26. Кількісні і якісні показники гематологічних досліджень.
27. Поняття про гематологічну норму.
28. Варіації норми.
29. Гематологічні синдроми, що характеризують ступень тре-

нованості.
30. Особливості гемограм при синдромі “перетренованості”

спортсменів.
31. Класифікація біохімічних, мікробіологічних і імунологіч-

них методів досліджень.
32. Принципи комплексності для оцінки функціонального

стану організму людини.
33. “Протокольні” методики дослідження в лікарському конт-

ролі.
34. Скринінгові та моніторингові програми.
35. Методи формування “діагностичних протоколів” залеж-

но від умов і завдань обстеження.
36. Дискрименантні величини.
37. Варіація лабораторних величин.
38. Сучасні вимоги до системи контролю якості досліджень у

лікарському контролі.
39. Джерела діагностичних помилок.
40. Класифікація діагностичних помилок.
41. Методи уникнення діагностичних помилок.
42. Визначення поняття “лікарський контроль”.
43. Складові лікарського контролю.
44. Показання та протипоказання до занять фізичною куль-

турою і спортом.
45. Класифікація видів лікарського обстеження (первинне,

повторне, додаткове). Залежність методів дослідження від
завдань.

46. Взаємодія між лікарем і тренером (менеджером) команди.
47. Мета і завдання лікарсько-педагогічного спостереження.
48. Форми лікарсько-педагогічного спостереження.
49. Мета і завдання лікарсько-спортивної консультації.
50. Види лікарсько-спортивних консультацій.
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51. Залежність методів лікарсько-спортивного консультуван-
ня від завдань.

52. Організація лікарсько-спортивних консультацій.
53. Мета і завдання санітарно-гігієнічничного контролю за

заняттями фізичною культурою і спортом.
54. Види санітарно-гігієнічного контролю.
55. Організація і проведення санітарно-гігієнічного контролю.
56. Роль менеджера в організації контролю за тими, хто зай-

мається оздоровчою фізичною культурою.
57. Особливості організації занять адаптивною фізичною куль-

турою.
58. Організація тренувально-змагального процесу спортсменів.
59. Особливості організації обстеження спортсменів залежно

від видів спорту та амплуа спортсменів.
60. Методи реєстрації та оцінки ефективності контролю за

станом здоров’я спортсменів.
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