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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

                                      навчальної дисципліни 

                                        Функціональна діагностика 

2021 – 2022 н.р. 

1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Галузь знань – 22  Охорона здоров’я 

Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія Освітня програма – Фізична терапія, 

ерготерапія Загальний обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС Статус дисципліни – 

вибіркова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 3, семестр – 6, вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, семінарські, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного 

викладу, дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі 

завдання, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, web-

орієнтовані і мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: 

https://us04web.zoom.us/j/2426633929?pwd=WFdMNmNMaTRVRW1TUXN4NThPZUxFQT0
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Денна ІІІ 6 90/3 32 16  16  58  х  

2. Викладачі 

Іваніків Наталія Миколаївна 

E-mail: ivnatalija@ukr.net 

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів цілісної системи 

знань про сутність, цілі, завдання, принципи функціональної діагностики.  

Результати навчання 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні 

а) загальні  компетентності: 

- здатність вміти формулювати проблему, яка розглядається; 

- здатність вміти виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості; 

- здатність вміти здійснювати аналіз та осмислення загальнонаукової та професійно-

орієнтованої літератури;  

- здатність вміти поєднувати теорію з практикою. 

б) фахові компетентності:  

- здатність вміти вирішувати професійні практичні завдання з використанням базових знань 

методів дослідження у лікарському контролі; 

- здатність володіти правилами антропометричного виміру різних частин тіла людини; 

https://us04web.zoom.us/j/2426633929?pwd=WFdMNmNMaTRVRW1TUXN4NThPZUxFQT09
https://us04web.zoom.us/j/2426633929?pwd=WFdMNmNMaTRVRW1TUXN4NThPZUxFQT09
mailto:ivnatalija@ukr.net
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- здатність вміти визначати загальні підходи до вибору необхідної методики діагностики; 

- здатність вміти провести оцінку фізичного розвитку за допомогою антропометричних 

індексів; 

- знати систему опитування та шкали для визначення функціонального стану м'язевої 

системи людини; 

- здатність володіти методиками та правилами визначення глибоких та поверхневих 

рефлексів при дослідженні стану нервової системи; 

- здатність вміти провести дослідження функцій хребта та дати оцінку постави; 

- знати основні показники оцінки функціонального стану дихальної системи та 

функціональні проби для встановлення рівня толерантності до фізичного навантаження. 

Програмні результати  навчання: 

 Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, обґрунтування і висновки до 

фахівців і широкого загалу державною та іноземною мовами. 

 Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, що стосується 

професійної діяльності, користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням та 

сучасними засобами зберігання та обробки інформації. 

 Володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації освітнього процесу. 

 Застосовувати у професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні засади 

викладання навчальних дисциплін і обирати доцільні технології та методики в освітньому 

процесі. 

 Діагностувати, прогнозувати, забезпечувати ефективність та корегування освітнього 

процесу для досягнення програмних результатів навчання і допомоги здобувачам освіти в 

реалізації індивідуальних освітніх траєкторій. 

 Емпатійно взаємодіяти, відповідати за прийняття рішень в межах своєї компетенції, 

дотримуватися стандартів професійної етики. 

 Розуміти природу і знати вікові особливості здобувачів освіти  з різними рівнями 

розвитку, індивідуальні відмінності осіб з особливими освітніми потребами. 

 Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я дітей. 

 Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, 

біомеханічних аспектів занять фізичною культурою і спортом. 

Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання із 

гуманітарних, медико-біологічних та спортивно-педагогічних дисциплін, зокрема, 

―Анатомія людини‖, ―Біохімія‖, ―Вступ у фізичну реабілітацію‖, ―Загальна гігієна‖, 

―Кінезіологія‖, ―Загальна теорія здоров'я‖. 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у 

процесі проходження практик, виконання курсової роботи а також під час вивчення 

навчальних курсів «Основи фізичної терапії та ерготерапії», «Вступ у фізичну терапію та 

ерготерапію», «Основи наукових досліджень». 

4. Програма дисципліни. 
Тема 1.  МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ  

Методи діагностичного обстеження  

 Медичні обстеження  

 Сучасні методи оцінки ефективності оздоровчо-тренувальних програм  

Функціональна діагностика як медична наукова дисципліна. Визначення, мета й завдання, 

об’єкти дослідження. Класифікація методів функціонального дослідження. 

Тема 2. АНАМНЕЗ. ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК  

Анамнез  

Соматоскопія  

Антропометрія  

Уніполярні та біполярні відведення.  

Методика електрокардіографічного дослідження. Помилки, які виникають при реєстрації 

електрокардіограми (ЭКГ) та методи їх усунення. 
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Тема 3. 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  

Елементи нормальної ЕКГ. Критерії правильного синусного ритму. 

Вікові особливості ЕКГ. 

Патологічні зміни на ЕКГ: симптоми перевантаження  передсердь; AV-блокади; 

патологічні зміни QRS-комплексу; порушення  внутрішньошлункової провідності; WPW-

синдром; перевантаження шлуночків; електрокардіографічні признаки гіпоксії; 

електрокардіографічні признаки інфаркту міокарда; порушення серцевого ритму (аритмії, 

екстрасистоли). 

Зміни ЕКГ при фізичних навантаженнях. Особливості ЕКГ спортсмена. 

Тема 4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ДИХАННЯ  

Фізіологічні основи тестування функції легенів  

Основні методи аналізу діяльності системи дихання  

Вимірювання легеневих об'ємів  

Показники легеневої вентиляції: легеневі об’єми та ємності; анатомічні (стаціонарні) та 

функціональні (динамічні) показники. 

Апаратура для оцінки показників зовнішнього дихання. 

Зміни показників зовнішнього  дихання при фізичних навантаженнях. 

Діагностика дихальної недостатності. 

Тема 5. 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  

Клінічна електроміографія. Патологічні зміни електроміограми. 

Електроенцефалографія. 

Оцінка функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем із використанням 

навантажувальних тестів.  

Тема 6. 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  

Електрокардіографічна оцінка навантажувальних тестів. 

Оцінка фізичної працездатності з використанням навантажувальних тестів: тест PWC 

(Physical Working Capacity); визначення максимального споживання кисню; проба 

Лептунова; Гарвардський степ-тест, функціональна проба Руф’є. 

Тема 7. ЛІКАРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗА 

ТРЕНУВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  

Зміст, суть і форми лікарсько-педагогічних спостережень  

Експрес-методи оцінки фізичного стану  

Оцінка фізичної працездатності з використанням навантажувальних тестів: тест PWC 

(Physical Working Capacity); визначення максимального споживання кисню; проба 

Лептунова; Гарвардський степ-тест, функціональна проба Руф’є. 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 Методи діагностичного обстеження  

 Сучасні методи оцінки ефективності оздоровчо-тренувальних програм  

 Анамнез. Фізичний розвиток 

 Методи дослідження рухового апарату та нервової системи  
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 Принципи підготовки та проведення електроміографічних досліджень. Комп'ютерна 

електроенцефалографія  

 Фізіологічні основи тестування функції легенів  

 Основні методи аналізу діяльності системи дихання  

 Неінвазивні та інвазивні методи дослідження діяльності серця  

 Методи об’єктивної реєстрації діяльності серця  

 Дослідження системи кровообігу  

 Дослідження  інтенсивності процесів обміну речовин і енергії в організмі  

 Методика проведення та контрольні показники при аналізах крові, сечі  

 Знайомство з роботою біохімічної лабораторії  

 Зміст, суть і форми лікарсько-педагогічних спостережень  

 Експрес-методи оцінки фізичного стану  

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях (згідно розкладу) навчального корпусу 

№12 за адресою: пл. Театральна, 2, м. Дрогобич. 

Під час занять застосовується таке технічне обладнання: мультимедійний проектор, 

екран, ноутбук з доступом до мережі Internet, наочність (посібники, довідники, інший 

роздатковий матеріал). 

7. Система оцінювання 

Перевірка знань студентів з навчальної дисципліни проводиться на основі 

результатів поточного і семестрового контролю. 

Поточний контроль здійснюється в продовж семестру з метою оцінювання рівня 

засвоєння студентами навчального матеріалу під час усіх видів навчальних занять. 

Контроль проводиться під час практичних занять, на яких перевіряється засвоєння 

студентами матеріалу з дисципліни у формі усного опитування тематичного лекційного 

матеріалу та навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання 

студентом; виступів студентів при обговоренні теоретичних питань; перевірки засвоєння 

практичних навичок; письмового тестування та співбесіди з лектором наприкінці семестру. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 
 Семестр - VІ 

Самостійна робота  30 

Поточна успішність 40 

Співбесіда з лектором 30 

Залік + 

Всього балів 100 

Усні відповіді на практичних заняттях і тестові завдання оцінюються в традиційних 

оцінках «5», «4», «3», «2», які конвертуються в бали за формулою: 

Х  
A 

 
K 

, де 

n 5 

К –максимальна кількість балів, які студент може отримати на практичних заняттях 

у семестрі, 

А– сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою при вивченні дисципліни у 

семестрі, включаючи оцінки «2», 

п– кількість цих оцінок (не менше трьох оцінок за семестр), 

A 
– середня оцінка за відповіді. 

n 

Кількість балів Х заокруглюють до цілих. Якщо середня оцінка поточного контролю 

менша за 2.5, то Х = 0. 
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Залік наприкінці семестру отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були 

передбачені робочою програмою, та набрали кількість балів, не меншу за 60. Залік не 

передбачає обов’язкову присутність студента. Залік за талоном №2 і перед комісією 

проводиться в усній формі з оцінюванням за 100-бальною шкалою. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Залік і екзамен за талоном № 2 і К проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною, національною і ЄКТС шкалою. 

Оцінювання досягнутих успіхів студентом за семестр проводиться у 100 бальній 

шкалі, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS 

відповідно до таблиці. 

 

Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах) 

 

Національна 

шкала 

оцінювання 

 

Оцінка з 

заліку 

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

модульна 

оцінка 

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 

Визначення 

 

90100 

 

―відмінно‖ 

―зарахова 

но‖ 

 

90100 

 

А 

Відмінно – відмінне 

виконання 

лише з незначною

 кількістю помилок 

 

 

7589 

 

 

―добре‖ 

 8289 В Дуже добре – вище 

середнього 

рівня з кількома помилками 

 

7581 

 

С 

Добре – в загальному 

правильна 

робота з певною кількістю 

грубих помилок 

 

6074 

 

―задовільно‖ 

6774 D Задовільно   –   непогано,   

але   зі 

значною кількістю недоліків 

6066 Е Достатньо 

 виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 

 

 

059 

 

 

―незадовільн

о‖ 

 

―не 

зарахован

о 

‖ 

 

3559 

 

FX 
Незадовільно –

 потрібно 

працювати, перед тим

 як отримати 

екзамен (залік) 

034 F Незадовільно –

 необхідна 

серйозна подальша робота 

8. Питання до заліку. 

1. Основні принципи автоматизованої реєстрації та аналізу ЕКГ.  

2. Класифікація систем для автоматизованої реєстрації та аналізу ЕКГ.  

3. Основні вимоги до електрокардіоаналізаторів. 

4. Методика роботи с комплексом автоматизованої реєстрації та аналізу ЕКГ «ЭКГ-100/2». 

5. Принципи добового моніторингу ЕКГ по Холтеру 

6. Анатомічні та електрофізіологічні характеристики міокарду.  

7. Електрокардіографія, сутність методу.  

8. Електрокардіографічні відведення.  

9. Технічні умови електрокардіографічного дослідження. 
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10. Апаратура для реєстрації ЕКГ.   

11. Елементи нормальної ЕКГ.  

12. Зміни на ЕКГ при фізичних навантаженнях. 

13. Порушення ритму серцевої діяльності. Класифікація аритмій. 

14. ЕКГ критерії порушення внутрішньосерцевої провідності. 

15. ЕКГ критерії перевантаження передсердь та шлуночків. 

16. ЕКГ критерії ішемічної хвороби серця. 

17. Анатомічна й фізіологічна характеристика процесу зовнішнього дихання.  

18. Нервова і гуморальна регуляція дихання. 

19. Вікові особливості зовнішнього дихання.  

20. Особливості подиху при м’язовій роботі.  

21. Легеневі об’єми й ємності.  

22. Спірографія, сутність методу. Нормальна спірограма.  

23. Апаратура для проведення спірографії. 

24. Недостатність дихання, визначення, класифікація, причини виникнення. 

25. Спірографічні критерії дихальної недостатності. 

26. Методика вимірювання артеріального тиску (пальпаторний та аускультативний методи). 

27. Вплив фізичного навантаження на діяльність внутрішніх органів.  

28. Гемодинамічні зміни при фізичних навантаженнях.  

29. Різновиди навантажувальних тестів.  

30. Підготовка до проведення навантажувальних тестів.  

31. Вибір навантаження при проведенні тестів. 

32. Оцінка функції серцево-судинної та дихальної систем з використанням функціональних 

тестів (тести з фізичним навантаженням, тести із затриманням дихання, фармакологічні 

тести). 

33. Оцінка фізичної працездатності з використанням навантажувальних тестів. 

9. Політика дисципліни Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни 

базується на нормативно-правових актах університету. 

 дедлайни та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Студент, які не виконав усі передбачені 

індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за основним талоном. 

 академічна доброчесність: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, за допомогою Google 

Forms). 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять не є обов’язковим компонентом 

оцінювання, і за це бали не нараховуються. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

участь у змаганнях, міжнародне стажування, індивідуальний графік) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 
 Основна: 

1. Антропология – медицине / Под ред. Т.И.Алексеева. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 235 с. 

2. Бобер С.,  Чаплицький С. Графічні методи дослідження системи кровообігу. – Варшава, 1985. 

3. Вейнер Э. Ваше сердце: Вопросы и ответы / Пер. с англ. и науч. ред. С. Глянцева.— М.: КРОН-

ПРЕСС, 1997.  

4. Волков Л.В. Обучение и воспитание юного спортсмена. – Киев:Здоровье, 1984. – 180 с.  

5. Геселевич В.А. Медицинский справочник тренера. – М.: ФиС, 1981. – 250 с. 

6. Годик М.А. Спортивная метрология: Учебник для институтов физ.культ. – М.: Физкультура и 

спорт, 1988. – 192 с. 

7. Гомельский А.Я. Звание обязывает // Спортивные игры. – 1983. - №1. 

8. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте. – М.: Медицина, 1988. – С.131-181. 

9. Детская спортивная медицина / Под ред. С.Б.Тихвинского, С.В.Хрущева. – М.: Медицина, 1980. – 

С.258-271. 
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10. Дубровский В.И. Спортивная медицина. – М.: Владос, 1998. – С.38-66. 

11. Дубровский В.И. Спортивная физиология. – М.: Владос, 2005. 463 с. 

12. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. – М.: Просвещение, 1983. – 223 с. 

13. Карпман В.Л. и др. Тестирование в спортивной медицине. – М.: ФиС, 1988. – С.129-192. 

14. Киров М.Ю., Кузьков В.В., Суборов Е.В., Ленькин А.И., Недашковский Э.В. Транспульмональная 

термодилюция и волюметрический мониторинг в отделении анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии. Методические рекомендации. Архангельск, 2004. С. 1-24.  

15. Кондрашин В.П., Корягин В.М. Особый тренинг // Спортивные игры. – 1977. - №2.  

16. Корягин В.М. Опираясь на эксперимент // Спортивные игры. – 1978. - №3.  

17. Кузьков В.В., Киров М.Ю., Недашковский Э.В. Волюметрический мониторинг на основе 

транспульмональной термодилюции в анестезиологии и интенсивной терапии. Анестезиология и 

реаниматология 2003, №4. С. 67-73. 

18. Куколевский Г.М. Врачебные наблюдения за спортсменами. – М.: ФиС, 1975. – 315 с. 

19. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Войціцький В.М. Сучасні методи біохімічних досліджень. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2001. – С.9-13. 

      Допоміжна: 

20. Марготина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию: Учебное пособие. – М.: Флинт, 

1997. – 240 с. 

21. Марков В.В. Основы ЗОЖ и профилактика болезней: Учебное пособие. – М.: Академия, 2001. – 

315 с. 

22. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с. 

23. Морган Д.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология. Книга 1. С-Пб., 1998. С. 99-149. 

24. Спортивная медицина / Под ред. А.В.Чоговадзе. – М.: Медицина, 1984. – С.152-169, 314-318, 319-

327. 

25. Спортивная медицина / Под ред. В.Л.Карпмана. – М.: ФиС, 1987. – С.161-220. 

26. Справочник по функциональной диагностике / Под ред. Кассирского И.А. – М.: Медицина, 1990. 

27. Толковый словарь спортивных терминов. Около 7400 терминов. / Под ред. Суслова Ф.П., 

Вайцеховского С.М. – М.: Физкультура и спорт, 1993. – 352 с. 

28. Straburzynska-Migaj. Testy spiroergometryczne w praktyce klinicznej. Warszawa: Lekarskie PZWL, 

2010 p. 

Інформаційні ресурси інтернет 

1.https://www.nice.org.uk/guidance/ng65/resources/spondyloarthritis-in-over-16sdiagnosis-and-

management-pdf-1837575441349  

2. https://academic.oup.com/ptj/article/98/3/162/4689128  
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