
2.6. Функціональна діагностика 

Тип дисципліни: 

нормативна. 

Семестр: 

другий. 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 32, практичні–32. 

Лектори: 

к. пед. н., доцент Іваніків Н. М. 

Результати навчання: 

знати особливості реакцій організму юних спортсменів на фізичні навантаження різної 

потужності та тривалості;  специфічні особливості різних видів спорту;  доступні методи 

функціональної діагностики;  які системи є ведучими у прояву різних рухових якостей. 

вміти визначити функціональний стан учнів за допомогою візуального спостереження;  при 

необхідності, здійснити діагностику функціонального стану систем організму;  визначити й 

оцінити рівень фізичного розвитку учнів;  визначити й оцінити рівень загальної фізичної 

працездатності організму учнів. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

- наукові дослідження у системі фізичної реабілітації; 

- інноваційні реабілітаційні технології; 

- соціальна реабілітація; 

- основи психосоматики; 

- інклюзивна освіта; 

- нетрадиційні системи оздоровлення; 

Зміст навчальної дисципліни: 

Методи функціональної діагностики  Методи діагностичного обстеження. Медичні обстеження. 

Сучасні методи оцінки ефективності оздоровчо-тренувальних програм.  Анамнез. Фізичний 

розвиток  Анамнез. Соматоскопія. Антропометрія. Методи дослідження функціонального 

стану нервової і нервово-м'язової системи  Методи дослідження рухового апарату та нервової 

системи. Принципи підготовки та проведення електроміографічних досліджень. Комп'ютерна 

електроенцефалографія. Методи дослідження діяльності системи дихання  Фізіологічні основи 

тестування функції легенів. Основні методи аналізу діяльності системи дихання. Вимірювання 

легеневих об'ємів. Методи дослідження серцево-судинної системи  Неінвазивні та інвазивні 

методи дослідження діяльності серця. Методи об’єктивної реєстрації діяльності серця. 

Дослідження системи кровообігу. Типи реакції серцево-судинної системи на навантаження. 

Дослідження ендокринної, травної, видільної систем і системи крові  Дослідження  

інтенсивності процесів обміну речовин і енергії в  організмі. Методика проведення та контрольні 

показники при аналізах крові, сечі. Знайомство з роботою біохімічної лабораторії. Лікарсько-

педагогічні спостереження і контроль за тренувальною діяльністю Зміст, суть і форми 

лікарсько-педагогічних спостережень. Експрес-методи оцінки фізичного стану. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

- поточний контроль: усне опитування, виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 

- підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

здоров'я людини та фізичної реабілітації. 

 


