
Опис навчальної дисципліни 

 

1.13. Спортивна фармакологія. 

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години: лекції – 12,  

практичні – 12. 

Лектори:  

к. мед. н., доц. Матрошилін О.Г. 

Результати навчання:  

– знати класифікацію фармакологічних препаратів та біологічно-активних речовин у 

спортивній фармакології; 

– знати механізм дії фармакологічних препаратів що використовуються у спортивній 

діяльності їх побічну дію, покази та проти покази до використання; 

– знати основні принципи використання фармакологічних препаратів для збереження 

фізичної працездатності спортсменів та профілактики спортивно-медичної патології; 

– вміти формулювати проблему, яка розглядається; 

– вміти визначити мету і завдання дослідження; 

– вміти працювати з тематичною літературою; 

– вміти поєднувати теорію з практикою, творче використовувати отримані теоретичні 

знання та практичні вміння в процесі навчання; 

– вміти відбирати попередні знання, які необхідні для застосування 

фізіобальнеотерапевтичних чинників в реабілітації хворих з порушенням діяльності 

опорно-рухового апарату. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– фізіологія людини 

– біохімія спорту 

– функціональна діагностика 

– спортивна медицина 

Зміст навчальної дисципліни:  

Основні фактори впливу на збереження фізичної працездатності спортсменів. Загальні 

принципи та особливості фармакологічного забезпечення фізичної працездатності у 

спортсменів різних видів спорту. Фармакологічне забезпечення етапів та періодів підготовки 

спортсменів в макроциклі. Фармакотерапія патологічних станів у спортсменів. Синдром 

спортивного серця і його фармакологічна корекція. Фармакологічна корекція остеоартрозу у 

спортсменів. 

Рекомендована література:  

1. Дидур М.Д. Недопинговые фармакологические средства спортивной медицины. Пособие 

для врачей спортивной медицины и студентов факультетов спортивной медицины /М.Д. 

Дидур. - С. - Птб., 2002. - 44 с. 
2. Олейник С.А. Спортивная фармакология и диетология/ под общ. ред. С.А. Олейника, Л.М. 

Гуниной. — М. : ООО “И.Д. Вильямс”, 2008. — 256 с. 

3. Сейфулла З.Г. Лекарства и БАД в спорте. Практическое руководство для спортивных 

врачей, тренеров и спортсменов. / Под общ.ред. Р.Д. Сейфуллы, З.Г. Орджоникидзе. - М.: 

Литтерра, 2003.-311 с. 

 



Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, перевірка практичних навичок, 

виконання контрольної роботи, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації.  


