
Повна назва: медико-біологічні основи відновлення у фізичній культурі і спорті. 

Статус: нормативна. 

Мета: формування системи знань з медико-біологічних основ відновлювальної фізичної 

культури і фізичної реабілітації у хворих та інвалідів за принципами, завданнями, методами 

і цілями.  

 Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: тематичний план навчальної 

дисципліни «медико-біологічні основи відновлення у фізичній культурі і спорті» 

складається з двох змістовних модулів кожен з яких поєднує в собі відносно окремий 

самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів 

дисципліни за змістом і взаємозв'язками.  
Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу використовуються такі форми 

та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться практичні приклади; 

заняття проводяться з використанням технічних та програмних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних питань з 

державного фінансового контролю та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх індивідуальних 

завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, відпрацювання студентами 

пропущених занять. 

                                                Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістовних модулів і тем            Кількість годин 

              денна форма  

 усього             у тому числі 

    л   п лаб  інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                                          Змістовний модуль 1.  

                                               Адаптація організму до фізичних навантажень. 

Тема 1. Гомеостаз: гомеостатичні 

регуляторні механізми; фізичні 

фактори, що забезпечують природні 

регуляції гомеостазу. 

   4    2       4 

Тема 2. Адаптація, як досягнення 

єдності будови і функції організму 

згідно з запитами діяльності. 

   4    2       4 

Тема 3. Біологічні системи які 

забезпечують рух. 

   6    2       4 

Тема 4. Медико-біологічне 

обґрунтування спланованого 

   6    2           4 



тренування, використання 

молекулярних механізмів внутрішньої 

клітинної регенерації. 

Тема 5. Мобілізації функціональних 
можливостей організму лікувальною 
фізичною культурою. 

    7    2    1   4 

Тема 6. Медико-біологічне 
обґрунтування електролікування: 
мембранний потенціал клітини 

   6    2       4 

Тема 7. Комплексний підхід в оцінці 
стану здоров’я людини. 

   7    2    1   4 

Тема 8. Використання морфологічних та 
біологічних критеріїв стану хворого в 
процесі лікувальної фізичної культури. 

   7    2    1   4 

Тема 9. Контроль за станом опорно-
рухового апарата. 

   7   2    1   4 

Тема 10. Медико-біологічні критерії 
контролю ефективності 
реабілітаційного процесу при різних 
захворюваннях. 

   7   2    1   4 

Тема 11. Медико-біологічне 
обґрунтування загальних та приватних 
протипоказань до використання 
методів фізичної реабілітації. 

  7   2    1   4 

Разом за змістовним модулем 1.   72   22    6     44 

 

Усього годин: 72 

                                                                 Змістовний модуль 2. 

                     Медико-біологічні основи відновлення при захворюваннях і травмах 

Тема 1. Медико-біологічне 

обґрунтування фізичної реабілітації при 

захворюваннях серцево-судинної 

системи.  

  10    4    1      5 

Тема 2. Медико-біологічне 

обґрунтування фізичної реабілітації при 

інфаркті міокарда. 

 7    2    1      4 

Тема 3. Медико-біологічне 

обґрунтування фізичної реабілітації при 

порушеннях обміну речовин. 

 7    2    1      4 

Тема 4. Медико-біологічні основи 

відновлення при захворюваннях і 

травмах нервової системи. 

 10    4     1      5 

Тема 5. Медико-біологічне 
обґрунтування фізичної реабілітації при 
дефектах постави. 

  7    2     1      4 

Тема 6. Медико-біологічне   7    2    1   4 



обґрунтування фізичної реабілітації при 
переломах кісток у лікарняному та 
після лікарняному періоді. 

Тема 7. Медико-біологічне 
обґрунтування ЛФК при лікуванні 
патології м’язів. 

  7    2    1   4 

Тема 8. Медико-біологічне 
обґрунтування методів фізичної 
реабілітації при захворюваннях 
суглобів. 

  7    2    1   4 

Разом за змістовним модулем 2.   62   20     8   34 
 

Усього годин: 62 

 Знання та навички:  

 Студент повинен знати: закономірності адаптаційних процесів, які відбуваються в організмі 

людини за умов змін навколишнього середовища; певні перспективи для прогнозування 

спортивної діяльності; зміни в серцево-судинній та респіраторній системах при фізичних 

навантаженнях; функціонування м’язової системи в умовах фізичного навантаження; стани 

перетренованості та детренованості; ендокринні аспекти спортивної діяльності.     

Студент повинен вміти: проводити оцінку фізичної працездатності спортсменів; проводити 

морфофункціональну оцінку організму спортсменів; надавати долікарську допомогу. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 144 години / 4 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у таких 

формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових аудиторних 

робіт, усні відповіді на семінарських заняттях; залік. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль 

здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний робіт, надання 

відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань 

                Поточне тестування та самостійна робота     Сума 

Змістовний 

модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 

Змістовний 

модуль 3 

Змістовний 

модуль 4 

Змістовний 

модуль 5 

 

 

 

 100 

 Т1  Т2  Т3  Т4  Т5  Т6  Т7  Т8  Т9  Т10 

  5   5   5   5   5   5    5   5   15   15 

Т1, Т2, Т3…Т10 – теми змістовних модулів. 

Викладач: Зюзін Віктор Олексійович, доктор медичних наук, професор кафедри фізичної 

реабілітації. Стаж педагогічної діяльності – 40 років. Кількість публікацій- 455. 

Сфера наукових інтересів – медицина, імунологія, епідеміологія, фізична реабілітація. 

 

 

                                          


