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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Функціональні та лабораторні мето-
ди діагностики у спорті” є базовою для підготовки фахівців
факультету “Управління фізичною культурою, спортом і туриз-
мом”.

Мета вивчення дисципліни — ознайомитись із сучасними те-
оретичними уявленнями та практичними досягненнями в галузі
об’єктивізації діагностики у спортивно-оздоровчих технологіях.

Сучасні методи дослідження гомеостатичних механізмів орга-
нізму людини розвиваються доволі інтенсивно, базуються не
тільки на класичних медико-біологічних дослідженнях, а й на
сучасних дослідженнях суміжних наук (молекулярної біології,
електроніки, генетики та ін. ) і спрямовані на об’єктивізацію як
окремих функцій, так і організму загалом.

Для сучасної системи діагностики характерно багато напрямів
та методів (клінічні, інструментальні, лабораторні), які при
комплексному використанні сприяють максимальній об’єктиві-
зації стану організму людини.

Навчальна дисципліна “Функціональні та лабораторні мето-
ди діагностики у спорті” складається з двох розділів: перший —
система об’єктивізації структури і функції організму людини;
другий — організація системи об’єктивізації згідно з вимогами
МС GLP, GCP.

Особлива увага при вивченні дисципліни приділяється об’єк-
тивним та лабораторним методам обстеження спортсменів. Ос-
новою формування знань, умінь та навичок у навчальній дис-
ципліні є лекції, лабораторні заняття, а також самостійна робо-
та студентів.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ
ДІАГНОСТИКИ  У СПОРТІ”

№ 
пор. Назва теми 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Завдання та принципи оцінки стану організму людини 
Основні методи оцінки і діагностики 
Додаткові методи обстежень 
Інструментальні та функціональні методи досліджень 
Лабораторні методи дослідження 
Система контролю якості методів дослідження (МС GLP, GCP) 
Організація системи об’єктивізації обстежень та контролю яко-
сті у спорті 

 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ
ДІАГНОСТИКИ  У СПОРТІ”

Тема 1. Завдання та принципи оцінки стану організму людини

Об’єктивізація стану спортсменів, мета і завдання. Складові
комплексу об’єктивізації. Наукова основа. Система діагностики
в спорті.

Література [1–4; 7; 10; 11; 24]

Тема 2. Основні методи оцінки і діагностики

Методи діагностики, які використовуються у спорті. Класи-
фікація методів діагностики. Суб’єктивні методи діагностики:
скарги, анамнез. Види анамнезу: загальний, професійний. Зна-
чення анамнезу в системі діагностики. Об’єктивні методи діаг-
ностики: огляд, оцінка рухів у суглобах, пальпація. Критерії
клінічної норми, анатомічного варіанта, патології. Принцип інди-
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відуалізації. Інструментальні методи об’єктивізації обстеження:
гоніометрія, соматометрія, динамометрія.

Література [12; 14–16; 21]

Тема 3. Додаткові методи обстежень

Принцип об’єктивізації дослідження в лікарському контролі.
Методи візуалізації: рентгенологічні, ядерно-магніторезонансні,
ультразвукові. Методи верифікації: лабораторні та електрофі-
зіологічні. Можливості методів, їх показання, протипоказання
та ефективність.

Література [14; 17; 18]

Тема 4. Інструментальні та функціональні методи
досліджень

Класифікація інструментальних і функціональних методів
дослідження в лікарському контролі. Можливості методів, їх
показання, протипоказання та ефективність.

Література [14]

Тема 5. Лабораторні методи досліджень

Класифікація лабораторних методів дослідження. Можливості
методів, їх показання та протипоказання. Показники якості ла-
бораторних досліджень: специфічність, чутливість, клінічна
ефективність.

Література [6; 12; 23; 24]

Тема 6. Система контролю якості методів дослідження
(МС GLP, GCP)

Система контролю якості досліджень. Значення системи кон-
тролю якості. Види контролю якості: внутрішньо лабораторний,
міжлабораторний. Методи оцінки якості лабораторних дослід-
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жень (специфічність, чутливість, інформативність). Джерела
діагностичних помилок. Класифікація діагностичних помилок.
Методи уникнення діагностичних помилок.

Література [20; 23]

Тема 7. Організація системи об’єктивізації обстежень та
контролю якості у спорті

Мета і завдання обстеження. Показання та протипоказання
до занять фізичною культурою та спортом. Види лікарського
обстеження: первинне, повторне, додаткове. Залежність методів
дослідження від завдань. Організація лікарського обстеження.
Взаємодія між лікарем та тренером (менеджером) команди.

Література [8; 13]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Мета оцінки стану організму людини.
2. Завдання оцінки стану організму людини.
3. Складові комплексу оцінки стану організму спортсменів.

Сучасні напрями розвитку медико-біологічних наук.
4. Наукова основа діагностики.
5. Вимоги до системи діагностики.
6. Сучасні методи діагностики, які використовуються у

спортивній медицині.
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 (антропоскопія).
12. Особливості оцінки стану опорно-рухового апарату спорт-

сменів (антропометрія).
13. Метод пальпації: техніка та клінічна інформативність.
14. Принципи кінестетичної діагностики.
15. Методики кінестетичної діагностики.
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16. Інструментальні методи об’єктивізації обстеження: гоніо-
метрія, соматометрія, динамометрія.

17. Поняття “клінічна норма”, “анатомічний варіант”, “пато-
логія”.

18. Принцип індивідуалізації в діагностиці.
19. Принцип об’єктивізації дослідження.
20. Методи візуалізації: рентгенологічні, ядерно-магніторезо-

нансні, ультразвукові.
21. Використання методів візуалізації для оцінки стану

органів, які забезпечують гомеостаз та рухові функції
організму людини.

22. Можливості методів, їх показання, протипоказання та
ефективність.

23. Методи верифікації: лабораторні та електрофізіологічні.
24. Сучасне обладнання для лабораторних та електрофізіо-

логічних досліджень.
25. Класифікація інструментальних методів дослідження в

лікарському контролі.
26. “Прості” функціональні проби.
27. Техніка виконання та оцінки “простих” функціональних

проб органів дихання.
28. Прості проби оцінки стану серцево-судинної системи.
29. Проби з “навантаженнями”.
30. Класифікація лабораторних методів дослідження.
31. Показники якості лабораторних досліджень: спе-

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

джень у лікарському контролі.
33. Кількісні та якісні показники гематологічних досліджень.
34. Поняття про гематологічну норму.
35. Варіації норми.
36. Гематологічні синдроми, які характеризують ступінь тре-

нованості.
37. Особливості гемограм при синдромі “перетренованості”

спортсменів.
38. Класифікація біохімічних, мікробіологічних та імуноло-

гічних методів дослідження.
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39. Принципи комплексності для оцінки функціонального
стану організму людини.

40. “Протокольні” методики дослідження в лікарському кон-
тролі.

41. Скринінгові та моніторингові програми.
42. Методи формування “діагностичних протоколів” залеж-

но від умов і завдань обстеження.
43. Дискрименантні величини.
44. Варіації лабораторних величин.
45. Сучасні вимоги до системи контролю якості досліджень у

лікарському контролі.
46. Джерела діагностичних помилок.
47. Класифікація діагностичних помилок.
48. Методи уникнення діагностичних помилок.
49. Вимоги МС GCP, GLP.
50. Аудит діагностичних технологій.
51. Протоколи, які забезпечують якість обстеження спорт-

сменів.
52. Галузеві вимоги до протоколів обстеження спортсменів.
53. Методика розробки протоколів обстеження спортсменів.
54. Визначення поняття “лікарський контроль”.
55. Складові лікарського контролю.
56. Показання та протипоказання до занять фізичною куль-

турою і спортом.
57. Видів лікарського обстеження: первинне, повторне, до-

даткове. Залежність методів дослідження від завдань.
58. Взаємодія лікаря і тренера (менеджера) команди.
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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