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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників
Інноваційні технології медичного забезпечення спортивної діяльності
1.1 Загальна інформація
Повна назва структурного
підрозділу

Центр розвитку кадрового потенціалу

Вид підвищення кваліфікації

Навчання за програмою підвищення кваліфікації

Обсяг програми

3 кредити ЄКТС

Форма підвищення
кваліфікації
Місце виконання програми
підвищення кваліфікації
Кількість у групі осіб
-мінімальна
-максимальна
Мова викладання

Дистанційна
Сумський державний університет
20
150
Українська

Тип документу про
Свідоцтво про підвищення кваліфікації
підвищення кваліфікації
Інтернет-адреса постійного
http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/
розміщення опису програми
підвищення кваліфікації
1.2 Мета програми підвищення кваліфікації
Удосконалення раніше набутих та набуття нових компетентностей у сфері медичного забезпечення
спортивної діяльності
1.3 Характеристика програми підвищення кваліфікації
1. Сучасні тренди фізіотерапевтичного забезпечення спортивної
діяльності.
2. Місце медичного забезпечення в сучасних підходах до
організації спортивної діяльності. Адаптація систем організму
спортсменів до тренувальних та змагальних фізичних
навантажень.
Зміст програми
3. Інноваційний підхід до харчування спортсменів на різних етапах
та періодах підготовки.
4. Основи фармакологічного забезпечення спортивної діяльності.
5. Особливості функціональної діагностики в сучасному спорті:
інтерпретація результатів досліджень та практичні рекомендації
тренерам.

Розподіл годин за видами
діяльності
Оцінювання та атестація

6. Сучасні погляди на постнавантажувальне відновлювання в
спорті.
7. Спортивні травми: можливості консервативного лікування.
Постіммобілізаційне відновлення рухової активності.
8. Допінг у дитячо-юнацькому спорті: реальна та прихована
небезпека.
9. Особливості гематологічних показників в аспекті спортивної
діяльності та можливого застосування допінгу.
10. Практична реалізація надання домедичної допомоги спортсмену
при невідкладних станах.
Аудиторна робота: 20 год.
Самостійна робота: 68 год.
Контрольні заходи та підсумкова атестація: 2 год.
Залік (зараховано / не зараховано)

1.4 Програмні результати навчання (РН)
- знати сучасні тренди фізіотерапевтичного забезпечення спортивної діяльності;
- володіти особливостями функціональної діагностики в сучасному спорті;
- знати принципи фармакологічного забезпечення спортивної діяльності;
- володіти особливостями функціональної діагностики в сучасному спорті;
- розуміти принципи спортивної доброчесності при використанні допінгових препаратів для
досягнення спортивного результату;
- володіти навичками надання домедичної допомоги спортсмену при невідкладних станах
1.5 Ресурсне забезпечення реалізації програми
Бріжатий Олександр Володимирович  к.пед.н., доцент, проректор
з науково-педагогічної роботи;
Гуніна Лариса Михайлівна – д.біол.н., професор, заступник
директора
Навчально-наукового
Олімпійського
інституту
Національного університету фізичного виховання і спорту України;
Атаман Юрій Олександрович - д.мед.н., професор кафедри сімейної
медицини з курсом дерматовенерології, директор науковометодичного центру спортивної медицини, член науковометодичної комісії МОН України (підкомісія зі спеціальності 227
Кадрове забезпечення
«Фізична терапія та ерготерапія»);
Шкатула Юрій Васильович  д.мед.н., професор, завідувач кафедри
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
Жаркова Альбіна Володимирівна, к.м.н., доцент кафедри сімейної
медицини з курсом дерматовенерології, лікар спортивної медицини,
провідний фахівець методичного центру спортивної медицини при
Університетській клініці СумДУ;
Дудченко Ірина Олександрівна, к.м.н., асистент кафедри внутрішньої
медицини з центром респіраторної медицини, лікар гематолог
Матеріально-технічне
Персональний комп’ютер, підключений до мережі Інтернет
забезпечення
Інформаційне та навчальноПрезентаційні матеріали за темами програми
методичне забезпечення

Начальник Центру розвитку кадрового
потенціалу

___________

Віта ГОРДІЄНКО

