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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Спеціальність, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 
3 

01 Освіта  Дисципліна спеціалізації  
 Галузь знань 

 
Модулів – 1 

Спеціальність 
(професійне 

спрямування): 
017 Фізична культура і 

спорт 
                        (шифр і назва) 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 6-й 7-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин - 90 

ІІІ ІІІ 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних –  
самостійної роботи 
студента –  

Рівень вищої освіти: 
магістр 

 

14 год. 14 год. 
Практичні, семінарські 

 16 год. 16 год. 
Лабораторні 

-  - 
Самостійна робота 

60 год. 60 год. 
Індивідуальні завдання: 

- 
Вид контролю: іспит 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60 
для заочної форми навчання – 30/60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни “Основи антидопінгового 

контролю у спорті” є вивчення історії використання допінгу у спорті, 
розповсюдження допінгу у сучасному спорті, боротьба Міжнародного 
Олімпійського комітету з використанням допінгу, можливих шляхів 
вирішення проблеми допінгу у сучасному спорті. 

Основним завданням вивчення дисципліни «Основи антидопінгового 
контролю у спорті» є формування у магістрів основ знань і навичок в галузі 
історії використання допінгу у спорті, а також перспектив вирішення 
проблеми допінгу у сучасному спорті.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістри повинні: 
знати: коротку історію розповсюдження допінгу у спорті; 

класифікацію допінгових засобів і методів; коротку характеристику основних 
груп заборонених речовин і методів; роль Міжнародного Олімпійського 
комітету і Всесвітнього антидопінгового агентства у боротьбі з 
використанням допінгу у спорті. 

вміти: використовувати отримані знання стосовно роз’яснювальної 
роботи серед спортсменів по недопущенню використання заборонених 
речовин і методів у спортивній практиці. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Організаційно-правові основи 

антидопінгового контролю у спорті. 
Тема 1. Програмно-нормативне забезпечення антидопінгового 

контролю у спорті. 
Основні терміни дисципліни та їх визначення, взаємозв’язок з іншими 

дисциплінами. Законодавча база антидопінгового контролю у спорті: 
міжнародні конвенції; документація ВАДА; нормативні документи України. 

Тема 2. Загальні відомості про допінг. 
Поняття допінгу. Класифікація допінгових засобів і методів. 

Заборонений список. Критерії включення речовин і методів до забороненого 
списку. Дозволи на терапевтичне використання («ДТВ»). Наслідки вживання 
допінгу.  

Тема 3. Історія створення Всесвітнього антидопінгового агентства 
та напрями його діяльності. 

Боротьба МОК з використанням допінгу. Створення Всесвітнього 
антидопінгового агентства. Структура та напрями діяльності ВАДА. Історія 
створення Всесвітнього антидопінгового кодексу. Мета, сфера застосування 
та структура Всесвітнього антидопінгового кодексу.  

Тема 4. Організаційно-правові основи антидопінгового контролю в 
Україні. 

Організаційна структура антидопінгового контролю в Україні. 
Організація роботи служб антидопінгового контролю в Україні. 



Відповідальність за порушення антидопінгових правил та законодавства про 
антидопінговий контроль в Україні.  

Тема 5. Права і обов’язки спортсменів щодо боротьби із допінгом. 
Етапи процедури допінг-контролю. Санкції, що застосовуються до 

спортсменів, викритих у застосуванні допінгу. Дії спортсмена при хворобі. 
Надання інформації про місцезнаходження. Санкції, що застосовуються до 
спортсменів та команд. 

 
Змістовий модуль 2. Проблеми використання допінгу у сучасному 

спорті та перспективи їх вирішення. 
Тема 6. Проблеми використання допінгу у сучасному спорті. 
Історичні аспекти поширення допінгу у світі. Допінг-скандали у спорті 

вищих досягнень. Політика подвійних стандартів. Змагальні та тренувальні 
навантаження у сучасному спорті і боротьба із застосуванням допінгу. 
Гласність і конфіденційність. Боротьба із допінгом як бізнес. Взаємодія 
ВАДА, професійних міжнародних та національних федерацій. Вплив 
антидопінгової політики та практики на медичне забезпечення спортсменів. 
Антидопінгова діяльність, фармакологічна наука та фармацевтична 
промисловість.  

 
Тема 7. Перспективи вирішення проблеми допінгу у сучасному 

спорті.   
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л с п лаб с.р. л с п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організаційно-правові основи антидопінгового контролю у 
спорті 

Тема 1. Програмно-
нормативне 
забезпечення 
антидопінгового 
контролю у спорті. 

12 2 2   8 12 2 2   8 

Тема 2. Загальні 
відомості про допінг. 12 2 2   8 12 2 2   8 

Тема 3. Історія 
створення 
Всесвітнього 
антидопінгового 
агентства та напрями 
його діяльності. 

12 2 2   8 12 2 2   8 

Тема 4. 
Організаційно- 12 2 2   8 12 2 2   8 



правові основи 
антидопінгового 
контролю в Україні. 
Тема 5. Права і 
обов’язки 
спортсменів щодо 
боротьби із 
допінгом. 

12 2 2   8 12 2 2   8 

Разом за змістовим 
модулем 1 60 10 10   40 60 10 10   40 

Змістовий модуль 2. Проблеми використання допінгу у сучасному спорті та 
перспективи їх вирішення. 
Тема 6. Проблеми 
використання 
допінгу у сучасному 
спорті. 

18 4 4   10 18 4 4   10 

Тема 7. Перспективи 
вирішення проблеми 
допінгу у сучасному 
спорті. 

12   2  10 12   2  10 

Разом за змістовим 
модулем 2 30 4 4 2  20 30 4 4 2  20 

Всього годин  90 14 14 2  60 90 14 14 2  60 

 
5.Теми семінарських занять 

 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 
денна заочна 

1 Тема 1. Програмно-нормативне забезпечення 
антидопінгового контролю у спорті. 

2 2 

2 Тема 2. Загальні відомості про допінг. 2 2 
3 Тема 3. Історія створення Всесвітнього 

антидопінгового агентства та напрями його 
діяльності. 

2 2 

4 Тема 4. Організаційно-правові основи 
антидопінгового контролю в Україні. 

2 2 

5 Тема 5. Права і обов’язки спортсменів щодо 
боротьби із допінгом. 

2 2 

6 Тема 6. Проблеми використання допінгу у 
сучасному спорті 

4 4 

 Разом 14 14 
 

6.Теми практичних занять 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 
денна заочна 

1 Перспективи вирішення проблеми допінгу в спорті 2 2 



вищих досягнень 
 Разом  2 2 

 
7. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 
денна заочна 

1 Тема 1. Програмно-нормативне забезпечення 
антидопінгового контролю у спорті. 
Конспект самопідготовки 

8 8 

2 Тема 2. Загальні відомості про допінг. 
Конспект самопідготовки 

8 8 

3 Тема 3. Історія створення Всесвітнього 
антидопінгового агентства та напрями його 
діяльності. 
Конспект самопідготовки 

8 8 

4 Тема 4. Організаційно-правові основи 
антидопінгового контролю в Україні.  
Конспект самопідготовки 

8 8 

5 Тема 5. Права і обов’язки спортсменів щодо 
боротьби із допінгом.  
Конспект самопідготовки 

8 8 

6 Тема 6. Проблеми використання допінгу у 
сучасному спорті. 
Конспект самопідготовки  
Аналітична письмова робота за темою: «Аналіз 
спільних та відмінних рис антидопінгового 
контролю в олімпійському та професійному 
спорті» 

10 10 

7 Тема 7. Перспективи вирішення проблеми 
допінгу у сучасному спорті.   
Конспект самопідготовки 
Творча письмова робота (презентація) за темою: 
«Перспективи вирішення проблеми допінгу в 
спорті вищих досягнень» 

10 10 

 Разом  60 60 
 

8. Індивідуальні завдання 
Для студентів денної форми навчання, які навчаються за 

індивідуальним планом 
- Матеріали самопідготовки; 
- Аналітична письмова  робота: «Аналіз спільних та відмінних рис 

антидопінгового контролю в олімпійському та професійному 
спорті», конспект самопідготовки; 



- Творча письмова робота (презентація) за темою: «Перспективи 
вирішення проблеми допінгу в спорті вищих досягнень». 

 
 

9. Методи навчання 
 

1.Самостійна робота магістрантів: 
− підготовка до аудиторних занять (лекцій, семінарських, тощо); 
− самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни; 
− ведення конспектів самопідготовки і підготовка письмових робіт; 
− підготовка до іспиту. 
2. Словесні методи: лекція, бесіда, обговорення матеріалів. 
 

                                      10. Методи контролю 
 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 
занять в усній та письмовій формах. 

1. Опитування. 
2. Перевірка завдань для самостійної роботи. 
3. Перевірка матеріалів самопідготовки.  

  Підсумковий контроль – іспит. 
 

11. Екзаменаційні вимоги 
1. Законодавча база антидопінгового контролю у спорті: міжнародні 

конвенції. 
2. Законодавча база антидопінгового контролю у спорті: документація 

ВАДА. 
3. Законодавча база антидопінгового контролю у спорті: нормативні 

документи України. 
4. Поняття допінгу. Класифікація допінгових засобів і методів. 
5. Анаболічні стероїди та їх вплив на організм спортсмена. 
6. Гормони та гормоноподібні речовини та їх вплив на організм 

спортсмена. 
7. Діуретики та інші маскуючи речовини та їх вплив на організм 

спортсмена. 
8. Стимулятори та їх вплив на організм спортсмена. 
9. Наркотики та їх вплив на організм спортсмена. 
10. Каннабіноїди та їх вплив на організм спортсмена. 
11. Алкоголь як різновид допінгу. 
12. Бета-блокатори та їх вплив на організм спортсмена. 
13. Генний допінг та його вплив на організм спортсмена. 
14. Особливі субстанції та їх вплив на організм спортсмена. 
15. Відповідальність за призначення лікарських засобів спортсменам. 
16. Методи маскування заборонених препаратів та речовин. 



17. Заборонені методи. Кровяний допінг та його вплив на організм 
спортсмена. 

18. Фармацевтичні, хімічні та фізичні маніпуляції. 
19. Заборонений список (препаратів), його структура та зміст. 
20. Критерії включення речовин і методів до забороненого списку. 
21. Дозволи на терапевтичне використання («ДТВ»).  
22. Наслідки вживання допінгу для організму спортсменів.  
23. Наслідки вживання стимуляторів. 
24. Наслідки вживання наркотичних речовин. 
25. Наслідки вживання анаболічних стероїдів. 
26. Боротьба МОК з використанням допінгу.  
27. Створення Всесвітнього антидопінгового агентства.  
28. Структура та напрями діяльності ВАДА.  
29. Історія створення Всесвітнього антидопінгового кодексу.  
30. Мета, сфера застосування та структура Всесвітнього антидопінгового 

кодексу.  
31. Організаційна структура антидопінгового контролю в Україні. 
32. Організація роботи служб антидопінгового контролю в Україні.  
33. Відповідальність за порушення антидопінгових правил та 

законодавства про антидопінговий контроль в Україні.  
34. Етапи процедури допінг-контролю.  
35. Санкції, що застосовуються до спортсменів, викритих у застосуванні 

допінгу.  
36. Дії спортсмена при хворобі. 
37. Надання інформації про місцезнаходження.  
38. Санкції, що застосовуються до спортсменів та команд. 
39. Історичні аспекти поширення допінгу у світі.  
40. Допінг-скандали у спорті вищих досягнень.  
41. Політика подвійних стандартів ВАДА.  
42. Змагальні та тренувальні навантаження у сучасному спорті і боротьба 

із застосуванням допінгу.  
43. Гласність і конфіденційність як одна з проблем у сучасному спорті. 
44. Боротьба із допінгом як бізнес.  
45. Взаємодія ВАДА, професійних міжнародних та національних 

федерацій щодо запобіганню вживання допінгу у спорті.  
46. Вплив антидопінгової політики та практики на медичне забезпечення 

спортсменів.  
47. Антидопінгова діяльність, фармакологічна наука та фармацевтична 

промисловість.  
48. Перспективи вирішення проблеми допінгу у сучасному спорті.   
49. Спільні та відмінні риси антидопінгового контролю в олімпійському та 

професійному спорті.  
50. Допінг та смертність.  

 



12. Розподіл балів, які отримують магістранти (денна та заочна форма 
навчання) 

Виконання Завдання К-сть 
балів, мах 

Загальна к-сть балів 
Обов’язково мах 

Обов’язково Творча письмова 
робота (презентація): 
Перспективи 
вирішення проблеми 
допінгу в спорті вищих 
досягнень. 

10  
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
Опціонально  

Пасивне навчання 
(присутність на 
лекціях) 

10 

Активне навчання 
(відповіді, участь у 
дискусії) 

40 

Конспекти 
самопідготовки  

10 

Аналітична письмова 
робота: Аналіз 
спільних та відмінних 
рис антидопінгового 
контролю в 
олімпійському та 
професійному спорті», 
конспект 
самопідготовки 

6 

Обов’язково Екзамен 50 
 

Розподіл балів, які отримують магістранти, які навчаються за 
індивідуальним планом-графіком  

Виконання Завдання К-сть 
балів, мах 

Загальна к-сть балів 
Обов’язково мах 

 
 
 
 
Опціонально  

Творча письмова 
робота: Перспективи 
вирішення проблеми 
допінгу в спорті вищих 
досягнень.  

10  
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

50 Пасивне навчання 
(присутність на 
лекціях) 

10 

Активне навчання 
(відповіді, участь у 
дискусії) 

40 



Конспекти 
самопідготовки  

10 

Аналітична письмова 
робота: Аналіз 
спільних та відмінних 
рис антидопінгового 
контролю в 
олімпійському та 
професійному спорті», 
конспект 
самопідготовки 

6 

Обов’язково Екзамен 82 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  75-81 С 
68-74 D задовільно  61-67 Е  

35-60 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
13. Методичне забезпечення 

Теми і зміст семінарських занять 
Змістовий модуль 1. Організаційно-правові основи 

антидопінгового контролю у спорті. 
Тема 1. Програмно-нормативне забезпечення антидопінгового 

контролю у спорті. 
Основні терміни дисципліни та їх визначення, взаємозв’язок з іншими 

дисциплінами. Законодавча база антидопінгового контролю у спорті: 
міжнародні конвенції; документація ВАДА; нормативні документи України. 

Тема 2. Загальні відомості про допінг. 
Поняття допінгу. Класифікація допінгових засобів і методів. 

Заборонений список. Критерії включення речовин і методів до забороненого 
списку. Дозволи на терапевтичне використання («ДТВ»). Наслідки вживання 
допінгу.  



Тема 3. Історія створення Всесвітнього антидопінгового агентства 
та напрями його діяльності. 

Боротьба МОК з використанням допінгу. Створення Всесвітнього 
антидопінгового агентства. Структура та напрями діяльності ВАДА. Історія 
створення Всесвітнього антидопінгового кодексу. Мета, сфера застосування 
та структура Всесвітнього антидопінгового кодексу.  

Тема 4. Організаційно-правові основи антидопінгового контролю в 
Україні. 

Організаційна структура антидопінгового контролю в Україні. 
Організація роботи служб антидопінгового контролю в Україні. 
Відповідальність за порушення антидопінгових правил та законодавства про 
антидопінговий контроль в Україні.  

Тема 5. Права і обов’язки спортсменів щодо боротьби із допінгом. 
Етапи процедури допінг-контролю. Санкції, що застосовуються до 

спортсменів, викритих у застосуванні допінгу. Дії спортсмена при хворобі. 
Надання інформації про місцезнаходження. Санкції, що застосовуються до 
спортсменів та команд. 

 
Змістовий модуль 2. Проблеми використання допінгу у сучасному 

спорті та перспективи їх вирішення. 
Тема 6. Проблеми використання допінгу у сучасному спорті. 

Історичні аспекти поширення допінгу у світі. Допінг-скандали у спорті 
вищих досягнень. Політика подвійних стандартів. Змагальні та тренувальні 
навантаження у сучасному спорті і боротьба із застосуванням допінгу. 
Гласність і конфіденційність. Боротьба із допінгом як бізнес. Взаємодія 
ВАДА, професійних міжнародних та національних федерацій. Вплив 
антидопінгової політики та практики на медичне забезпечення спортсменів. 
Антидопінгова діяльність, фармакологічна наука та фармацевтична 
промисловість.  

Аналітична письмова робота: «Аналіз спільних та відмінних рис 
антидопінгового контролю в олімпійському та професійному спорті», 
конспект самопідготовки». 

Алгоритм:  
 Проаналізувати основні положення антидопінгового контролю в 

олімпійському спорті. 
 Проаналізувати основні положення антидопінгового контролю в 

професійному спорті. 
 Порівняти спільні та відмінні риси антидопінгового контролю (можна 

на прикладі обраного виду спорту).  
 

 
Тема 7. Перспективи вирішення проблеми допінгу в олімпійському 

спорті. 
Творча письмова робота (презентація). Перспективи вирішення 

проблеми допінгу в спорті вищих досягнень. 



Алгоритм:  
 Обрати проблему, пов’язану із вживанням допінгу у спорті, та 

охарактеризувати її. 
 Навести приклади допінг-скандалів у спорті у межах обраної 

проблеми (кількість не обмежена) та проаналізувати їх. 
 Запропонувати варіанти вирішення вказаної проблеми, пов’язаної із 

вживанням допінгу у спорті.  
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