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Анотація до дисципліни:

           Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з основними методами 
та технологіями фізіотерапевтичної дії природних та преформованих чинників на 
організм спортсменів з метою формування у студентів теоретичних знань та 
отримання практичних навичок з застосуванням  методик процедур у майбутніх 
тренерів 

Здобувачі оволодіють сучасними техніками та прийомами даних процедур, що 
буде сприяти ефективному та творчому підходу в реабілітації  спортсменів, яка 

направлена  на відновлення втрачених функцій кістково-м’язового апарату.



  

Мета вивчення дисципліни: оволодіти знаннями  та навичками основних методів та технологій 
фізіотерапевтичних процедур, які основані на застосуванні природних та преформованих чинників оточуючого 
середовища, сучасними методиками та техніками їх виконання для підвищення адаптативних  можливостей та 

стресостійкості  організму спортсменів.
  Основні завдання: компетентності, які будуть сформовані у   здобувачів за результатами вивчення: 

          загальні:
закономірності  і вікові особливості розвитку людини, вікові особливості розвитку соматичної та вегетативної нервової системи.  
нейрогуморальні механізми регуляції функцій,  з врахуванням їх віку і дії чинників довкілля, особливості формування і розвитку 

скелета, механізми регуляції функцій в організмі, функції основних фізіологічних систем, основні показники та їх цифрові 
характеристики, що відображають межі адаптації, основні закономірності взаємодії організму та зовнішнього середовища;

        спеціальні:
здатність володіти знаннями про механізми розвитку змін, які спостерігаються в організмі спортсменів під час тренувань, змагань та 

відпочинку, а також після перенесених спортивних травм, про показання та протипоказання до фізіотерапевтичних процедур; 
володіти знаннями про основні прийоми та техніки фізіотерапевтичних процедур на основі природних та преформованих чинників 

зовнішнього середовища в практичній діяльності спортсменів та при травмах і запаленнях кістково-м’язового апарату.
     Очікувані результати навчання: студент повинен знати та розуміти основні правила при виконанні реабілітаційних 
процедур у спортсменів, бути готовими володіти сучасними технологіями фізіотерапевтичних процедур після тренувань та 
спортивних  змагань з метою розслаблення і відновлення кістково-м’язового апарату спортсменів, під час реабілітації після 
спортивних травм.



  

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

Тема 1. Поняття про медичну реабілітацію у спорті.

Тема 2. Електролікування після тренувань та змагань.

Тема 3. Гальванізація для розслаблення м’язів.

Тема 4. Водолікування як відновлювальний чинник в передстартових станах.

Тема 5. Теплолікування в реабілітації спортсменів.

Тема 6. Світлолікування, сучасні прийоми та технології.
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