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Вступ 

 

Методичні рекомендації до лабораторних занять з нормативної навчальної 

дисципліни «Спортивна медицина» побудовані з урахуванням завдань, які передбачені 

навчальною та робочою програмами. Навчальний матеріал методичних рекомендацій 

містить наукові знання про анатомо-фізіологічні особливості, нормативи і вимоги, які 

спрямовані на охорону і зміцнення здоров’я людини, її гармонійний розвиток і 

удосконалення функціональних можливостей всього організму.  

Метою методичних рекомендацій є формування знань, умінь і навичок у студентів з 

питань медичного обстеження та методів дослідження фізичного розвитку спортсменів; 

лікарсько-педагогічного контролю за спортсменами; медичного забезпечення оздоровчої 

фізичної культури та спортивних змагань; організації антидопінгового контролю; засобів 

для оптимізації процесів відновлення й підвищення фізичної працездатності спортсменів; 

хронічної перенапруги систем організму під час тренувань; раптової смерті у спорті та 

нещасних випадках під час спортивної діяльності. 

Зміст методичних рекомендацій до лабораторних занять тісно пов'язаний з 

лекційним курсом і тим самим сприяє міцному засвоєнню найважливіших положень 

спортивної медицини, дозволяє закріпити теоретичні знання та знання набуті під час 

проведення лабораторних занять, що сприяє самоорганізації при проведенні дослідів та 

заощаджує час на оформлення їх результатів.  

Методичні рекомендації представлені у вигляді інструкцій до виконання 

лабораторних завдань, таблиць різної складності, основних понять тем, питань для 

контролю знань, що дозволяє продемонструвати логіку вивчення конкретної теми 

студентам для оптимізації самостійного опанування навчальною інформацією та 

полегшення її пошуку. 

Методичні рекомендації до лабораторних занять адресовані студентам факультету 

фізичного виховання і спорту, а також можуть стати у нагоді тренерам, вчителям фізичної 

культури загальноосвітніх закладів у практичній діяльності. 

 


