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Анотація. У статті розглянуто проблему медичного забезпечення процесу підготовки спортивного ре-
зерву. Мета дослідження – охарактеризувати організацію медичного забезпечення процесу підготовки спор-
тивного резерву в училищах фізичної культури для його подальшого удосконалення.

Дослідження проведено на базі 9 училищ фізичної культури України й містять два етапи наукового по-
шуку. На першому етапі було проаналізовано нормативно-правову основу медичного забезпечення, визначено 
завдання та організаційну структуру медичної частини училища фізичної культури. На другому етапі було ви-
явлено напрямки удосконалення медичного забезпечення в умовах училищ фізичної культури та організаційні 
резерви по кожному з них.
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Постановка проблеми. Згідно з Законом України «Про фізичну культуру та спорт» 
[3] медичне забезпечення є невід’ємною складовою частиною ресурсного забезпечення ді-
яльності у сфері фізичної культури та спорту. Однак спортивна практика та сучасна літера-
тура свідчать, що медичне забезпечення продовжує залишатися слабкою ланкою в системі 
підготовки спортивного резерву. Адже частина спортсменів мають відхилення в стані здо-
ров’я та не можуть адаптуватися до навантажень, що постійно зростають. Заняття спортом 
для них не виправдовують ні фінансових витрат, ні витрат часу та зусиль. У цьому напрямі 
вимагається підвищення ролі медико-відновних центрів, медичних частин у школах вищої 
спортивної майстерності, училищах фізичної культури, дитячо-юнацька спортивна школа 
(ДЮСШ) тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений попередній пошук свідчить, 
що в науковій і методичній літературі започатковано розв’язання проблеми медичного за-
безпечення процесу підготовки спортивного резерву. Дослідники зосереджувалися на ана-
лізі нормативно-правових засад медичного забезпечення діяльності галузі фізичної куль-
тури і спорту [1], загальних аспектів медичного забезпечення в олімпійському спорті [2]. 
Автори робіт [6, 8] аргументували представлені актуальні проблеми, зокрема й пов’язані 
з медико-біологічним забезпеченням, у діяльності спортивних шкіл та спеціалізованих на-
вчальних закладів спортивного профілю. Зокрема, А. С. Солнцева [9] представила результа-
ти проведеного організаційного експерименту із впровадження в організаційну структуру 
училища олімпійського резерву м. Бронниці (Росія) медико-відновного центру.

Однак з’ясовано, що без належної уваги залишається проблема організації та удоско-
налення медичного забезпечення процесу підготовки спортивного резерву в училищах фі-
зичної культури в Україні, що й зумовило актуальність нашої роботи.

Мета дослідження – охарактеризувати організацію медичного забезпечення процесу 
підготовки спортивного резерву в училищах фізичної культури для його подальшого удо-
сконалення.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати організацію медичного забезпечення процесу підготовки спортив-

ного резерву в училищах фізичної культури.
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2. Виявити напрямки удосконалення медичного забезпечення в умовах училищ фізич-
ної культури.

Методи та організація дослідження. Для розв’язання поставлених завдань дослі-
дження використано комплекс взаємодоповнювальних наукових методів дослідження: аналіз 
літературних джерел; аналіз документів; соціологічне опитування (анкетування, інтерв’ю); 
організаційний аналіз; методи математичної статистики. Дослідження, проведене на базі 9 
училищ фізичної культури України, містило два етапи наукового пошуку. На першому етапі 
здійснено пошук та аналіз літературних джерел, аналіз документів та організаційний аналіз. 
На другому етапі було проведено опитування, у якому взяли участь 9 директорів училищ 
фізичної культури України.

Результати дослідження та їх обговорення. Сьогодні у 7 областях України функці-
онує 9 училищ фізичної культури, на базі яких проводилося наше дослідження. Вони здій-
снюють підготовку спортивного резерву з 37 видів спорту: 30 – літніх олімпійських видів 
спорту, 6 – зимових олімпійських видів спорту та 1 – неолімпійський вид спорту (табл. 1).

Таблиця1
Види спорту, які культивуються в училищах фізичної культури України

№ 
з/п

Назва училища 
фізичної культури Види спорту

1
Броварське вище училище 
фізичної культури

бокс, боротьба вільна, велоспорт, гандбол, легка атлетика, 
лижні перегони, плавання, веслування академічне, хокей 
з шайбою

2
Дніпропетровське вище 
училище фізичної культури

плавання, легка атлетика, веслування академічне, веслування 
на байдарках і каное, дзюдо, гімнастика художня, боротьба 
греко-римська, футбол, баскетбол, теніс настільний, волейбол

3

Донецьке вище училище 
олімпійського резерву імені 
С. Бубки

вільна боротьба, греко-римська боротьба, баскетбол, 
велоспорт, легка атлетика, синхронне плавання, сучасне 
п’ятиборство, футбол, стрибки у воду, дзюдо, важка атлетика, 
бокс, гандбол, плавання, гімнастика спортивна, триатлон, 
волейбол

4

Львівське державне училище 
фізичної культури

бокс, веслування на байдарках і каное, вільна боротьба, 
велоспорт, водне поло, гандбол, кульова стрільба, легка 
атлетика, санний спорт, спортивна гімнастика, стрільба 
з лука, сучасне п’ятиборство, фехтування, футбол

5

Миколаївське вище училище 
фізичної культури

баскетбол, боротьба греко-римська, бокс, важка атлетика, 
вітрильний спорт, веслування академічне, веслування на 
байдарках та каное, велоспорт, гімнастика художня, дзюдо, 
легка атлетика, стрибки на батуті, фехтування, фрістайл, 
гандбол, волейбол, футбол

6

Олімпійський коледж імені 
Івана Піддубного (м. Київ)

гімнастика спортивна, велоспорт, боротьба вільна, бокс, 
фехтування, хокей з шайбою, плавання, дзюдо, гімнастика 
художня, веслування академічне, плавання синхронне, легка 
атлетика, футбол, кульова стрільба

7
Харківське державне 
вище училище фізичної 
культури № 1

велоспорт, веслування академічне, вільна боротьба, водне 
поло, волейбол, дзюдо, легка атлетика, плавання, плавання 
синхронне, стрільба з лука, тхеквондо ВТФ, футбол

8

Харківське обласне вище 
училище фізичної культури 
та спорту

бадмінтон, баскетбол, біатлон, бокс, важка атлетика, 
велоспорт, веслування на байдарках і каное, волейбол, водне 
поло, лижні перегони, настільний теніс, пляжний волейбол, 
футбол, шахи, шорт-трек

9

Херсонське вище училище 
фізичної культури 
Херсонської обласної ради

батут, бокс, вільна боротьба, важка атлетика, веслування 
академічне, веслування на байдарках і каное, гандбол, 
гімнастика, легка атлетика, стрільба кульова, теніс 
настільний
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Аналіз роботи з підготовки спортивного резерву в училищах фізичної культури Укра-
їни за останні десять років виявив, що більш ніж половину від загальної кількості вихован-
ців училищ (від 55 до 61 %) становили кваліфіковані (1 розряд та КМСУ) та висококвалі-
фіковані спортсмени (МСУ та МСМК). До складу національних збірних команд упродовж 
періоду, який було проаналізовано, належало від 13 до 18 % спортсменів від загальної кіль-
кості вихованців усіх училищ України.

Особливо важливу роль в умовах училищ фізичної культури відіграє медичне забезпе-
чення процесу підготовки спортивного резерву, головною метою якого є підвищення ефек-
тивності навчально-тренувального процесу. Під час нашого дослідження було проаналізо-
вано нормативно-правову основу медичного забезпечення процесу підготовки спортивного 
резерву в училищах фізичної культури. Визначено, що до неї належать такі документи:

− Закон України «Про фізичну культуру та спорт» (розділ V, стаття 51), у якому зазначе-
но: «Спортивна медицина є складовою системи охорони здоров’я у сфері фізичної культури 
і спорту та визначає стан здоров’я, фізичний розвиток та функціональний стан організму 
осіб, які займаються фізичною культурою і спортом… Систематичному диспансерному огля-
ду службою спортивної медицини підлягають особи, які займаються фізичною культурою, та 
спортсмени дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень…» [3];

− Положення про медичне забезпечення спортсменів – членів збірних команд України 
та резерву, у якому зазначено, що диспансерне спостереження за провідними спортсмена-
ми України здійснють спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади системи охорони 
здоров’я: Український центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров’я України, 
обласні, міські центри, диспансери спільно з відділом медико-біологічного забезпечення 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, із залученням лабораторій Держав-
ного науково-дослідного інституту фізичної культури та спорту Мінсім’ямолодьспорту та 
комплексних наукових груп. Зокрема, диспансерне спостереження перебуває: поглиблене 
медичне обстеження; етапні планові медичні обстеження; додаткові медичні обстеження; 
лікарсько-педагогічні спостереження; обстеження в комплексних наукових групах; ліку-
вально-профілактичні та відновлювальні заходи [5];

− Положення про медичне забезпечення учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл олімпійського резерву та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл та училищ 
(ліцеїв), спортсменів збірних команд міст та районів, у якому зазначено, що обсяг обстежень 
передбачає огляд лікаря зі спортивної медицини, огляд лікарів-спеціалістів, дослідження 
фізичного розвитку, проведення функціональних проб та визначення загальної фізичної 
працездатності, проведення інструментальних, лабораторних методів обстеження [5];

− Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.06.2017 № 2769 «Про медичне 
забезпечення сфери фізичної культури і спорту», згідно з яким служба спортивної медицини 
визначена як головний заклад із медичного забезпечення сфери фізичної культури і спорту [4];

− Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, у якому 
зазначено: «Обов’язковою умовою для абітурієнтів під час вступу до навчального спортив-
ного закладу є поглиблений медичний огляд, результати якого можуть бути підставою для 
відмови у їх зарахуванні». У розділі «Медичне обслуговування учнів та студентів», йдеться 
про його завдання та можливість організації на базі закладу власного медико-відновного 
центру з необхідними приміщеннями, сучасним діагностичним і медичним обладнанням та 
штатом медичних працівників [7];

− Статути училищ фізичної культури, де вказано, що медико-біологічне забезпечен-
ня спортивно-тренувальної діяльності в училищі здійснюється шляхом проведення ліку-
вально-профілактичної роботи, поглиблених лікарських обстежень, контролю за здоров’ям 
учнів та студентів, медико-педагогічного нагляду за функціональним станом їх організму, 
значними фізичними навантаженнями, які вони перенесли, організації раціонального та ви-
сококалорійного харчування, проведення комплексних заходів щодо відновлення сил і під-
вищення загартованості та працездатності організму;
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− Положення про медичну частину кожного, окремо взятого училища, затверджене 
директором та схвалене на педагогічній раді, у якому вказано основні завдання та пріори-
тети її діяльності.

У процесі дослідження було з’ясовано, що медична частина училища фізичної куль-
тури – це спеціалізований підрозділ, який розв’язує такі завдання:

• здійснює заходи щодо контролю за станом здоров’я, фізичним розвитком та функці-
ональним станом вихованців: поглиблені диспансерні обстеження двічі на рік (осінь 
та весна); етапні медичні огляди (один раз на три місяці); контрольні огляди (після 
захворювань і травм); лікарсько-педагогічні спостереження; поточна діагностика та 
корекція функціонального стану спортсменів на етапах підготовки до відповідаль-
них змагань (за погодженням зі спортивною частиною); організовує раціональне 
харчування та контроль за його якістю, калорійністю та дотриманням норм із ура-
хуванням інтенсивності навчально-тренувального процесу та специфіки окремих 
видів спорту;

• здійснює лікувально-профілактичні заходи: аналіз результатів диспансеризації; 
складання плану проведення лікувально-профілактичних заходів і реалізація реко-
мендацій диспансерного обстеження; амбулаторне лікування хворих учнів та сту-
дентів училища; комплексна реабілітація після захворювань і травм; нагляд за до-
триманням санітарно-гігієнічних вимог у місцях проведення тренувань і змагань;

• бере участь в управлінні навчально-тренувальним процесом: представленні інфор-
мації і доповіді про стан здоров’я спортсменів на тренерських нарадах; визначенні 
ефективності навантажень під час тренувань; наданні рекомендацій щодо корекції 
навчально-тренувального процесу; організації та контролі за проведенням віднов-
лювальних заходів після навантажень і змагань;

• проводить обслуговування планових спортивних заходів: навчально-тренувальних 
занять, зборів, змагань;

• бере участь у відборі абітурієнтів: проведенні обов’язкових медичних оглядів абі-
турієнтів; удосконаленні системи відбору абітурієнтів із застосуванням нових діа-
гностичних методів; підвищенні вимог до стану здоров’я абітурієнтів та розробленні 
системи їх відбору з використанням сучасних досягнень медицини;

• здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у навчальних класах, 
тренувальних залах, приміщеннях гуртожитку, харчоблоку;

• проводить санітарно-просвітницьку роботу з учнями, студентами та працівниками 
училища тощо.

Визначено, що медична частина училища фізичної культури має певну організацій-
ну структуру, яка може відрізнятися в кожному, окремо взятому училищі. Це залежить від 
наявної матеріально-технічної бази, кількості контингенту учнів та студентів, видів спорту 
тощо. Отже, загалом медична частина училища фізичної культури складається з кабінету лі-
каря, кабінету медичної сестри, масажного кабінету, фізіотерапевтичного кабінету, кабінету 
профілактичних щеплень, кабінету функціональної діагностики, стоматологічного кабінету, 
ізолятора тощо.

Очолює медичну частину завідувач, який підпорядковується директорові училища. До 
медичного персоналу училища фізичної культури також належать: лікар-педіатр, спортив-
ний лікар, медичні сестри, масажист тощо.

Програма нашого дослідження мала на меті виявити думку директорів училищ фізич-
ної культури щодо удосконалення медичного забезпечення. Респондентам запропонували 
розставити напрями відповідно до їх значущості, де перше місце – найбільш значущий на-
прям удосконалення медичного забезпечення.

За результатами опитування, керівники училищ фізичної культури першочерговими 
напрямами удосконалення медичного забезпечення процесу підготовки спортивного резер-
ву вважають поліпшення матеріально-технічного забезпечення медичної частини (78 %) – 
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1 місце; підвищення кваліфікації медичного персоналу (67 %) – 2 місце; упровадження су-
часних інформаційних технологій (56 %) – 3 місце. На нашу думку, це потребує насамперед 
удосконалення організаційної роботи училищ фізичної культури. У нашому розумінні удо-
сконалення організаційної роботи означає виявлення та активізацію організаційних резер-
вів за кожним із запропонованих напрямів.

Так, у напрямі поліпшення матеріально-технічного забезпечення медичної частини 
(78 %), що передбачає закупівлю та використання сучасних діагностичних комплексів, апа-
ратури, фармакологічних засобів тощо, організаційним резервом, на нашу думку, є розвиток 
діяльності училищ щодо залучення додаткових джерел фінансування та надання платних 
послуг у межах чинного законодавства.

У напрямі підвищення кваліфікації медичного персоналу (67 %), що передбачає по-
стійне підвищення рівня теоретичної підготовки медпрацівників щодо сучасних досягнень 
спортивної медицини, навчання їх працювати з сучасним медичним обладнанням тощо, ор-
ганізаційним резервом є укладення відповідних договорів з науково-дослідними інститута-
ми, лабораторіями, закладами вищої освіти навчальними закладами МОЗ України.

У напрямі впровадження сучасних інформаційних технологій (56 %) організаційним 
резервом, на наш погляд, є розроблення та впровадження спеціальної системи моніторингу 
за фізичним станом спортсменів училища, що забезпечить ефективне оброблення та аналіз 
даних результатів медичних обстежень, їх співвідношення зі спортивними результатами для 
оптимального прогнозування навчально-тренувального процесу.

У напрямі вдосконалення нормативно-правового механізму співпраці училища зі спе-
ціалізованими лікувально-профілактичними заходами системи охорони здоров’я (44 %) ор-
ганізаційним резервом є розроблення та затвердження загальних стандартів щодо забезпе-
чення спортсменів училища медико-відновними засобами з кожного виду спорту.

Розвиток науково-практичної діяльності на базі медичної частини (33 %) передбачає 
вивчення ефективності діагностики та корекції функціонального стану учнів і студентів, 
відновлювальних заходів у різних спортивних групах, вивчення причин спортивного трав-
матизму, захворюваності, публікація наукових та науково-популярних статей тощо.

У напрямі забезпечення тісного взаємозв’язку спортивної та медичної частин (22 %) 
організаційними резервами є удосконалення науково-методичного забезпечення навчаль-
но-тренувального процесу, що передбачає видання на базі училищ фізичної культури ме-
тодичних посібників щодо медико-біологічного супроводження з видів спорту; проведення 
на базі училищ науково-методичних конференцій із залученням провідних вчених у галузі 
спортивної медицини.

Аналіз та узагальнення отриманих результатів опитування директорів училищ фізич-
ної культури свідчать, що усі запропоновані напрями є значущими для удосконалення ме-
дичного забезпечення процесу підготовки спортивного резерву (рис. 1), зокрема: 1 місце – 
поліпшення матеріально-технічного забезпечення медичної частини; 2 місце – підвищення 
кваліфікації медичного персоналу; 3 місце – упровадження сучасних інформаційних техно-
логій; 4 місце – удосконалення нормативно-правового механізму співпраці училища зі спе-
ціалізованими лікувально-профілактичними заходами системи охорони здоров’я; 5 місце – 
розвиток науково-практичної діяльності на базі медичної частини; 6 місце – забезпечення 
тісного взаємозв’язку спортивної та медичної частин.
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Рис. 1. Напрями удосконалення медичного забезпечення на думку опитаних 
директорів училищ фізичної культури (n = 9)

Висновки: отримані результати дослідження дають підстави стверджувати про необ-
хідність удосконалення медичного забезпечення процесу підготовки спортивного резерву 
в училищах фізичної культури за такими напрямами: поліпшення матеріально-технічно-
го забезпечення медичної частини (78 %); підвищення кваліфікації медичного персоналу 
(67 %); упровадження сучасних інформаційних технологій (56 %); удосконалення норма-
тивно-правового механізму співпраці училища зі спеціалізованими лікувально-профілак-
тичними заходами системи охорони здоров’я (44 %); розвиток науково-практичної діяль-
ності на базі медичної частини (33 %); забезпечення тісного взаємозв’язку спортивної та 
медичної частин (22 %).

Перспективи подальших пошуків у цьому напрямі доцільно пов’язувати з науково- 
методичним обґрунтуванням нормативів медичного забезпечення для ефективної підготовки 
спортивного резерву на базі училищ фізичної культури.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема медицинского обеспечения процесса под-
готовки спортивного резерва. Цель данного исследования – охарактеризовать организацию 
медицинского обеспечения процесса подготовки спортивного резерва в училищах физиче-
ской культуры для его дальнейшего совершенствования.

Исследование проводилось на базе 9 училищ физической культуры Украины и вклю-
чало два этапа научного поиска. На первом этапе была проанализирована нормативно-пра-
вовая основа медицинского обеспечения, определены задачи и организационная структура 
медицинской части училища физической культуры. На втором этапе было выявлены на-
правления совершенствования медицинского обеспечения в условиях училищ физической 
культуры и организационные резервы по каждому из них.

Ключевые слова: медицинское обеспечение, организация, направления, совершен-
ствование, училище физической культуры.
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Abstract. The article deals with the problem of medical provision of the process of sports 
reserve training. The purpose of the study is to characterize the organization of medical provision 
of the process of sports reserve training in physical training colleges with the purpose of its further 
improvement.

The study was conducted on the basis of 9 physical training colleges of Ukraine and included 
two stages of scientific research. At the first stage, the normative and legal basis of medical pro-
vision was analyzed, the tasks and organizational structure of the medical department of physical 
training colleges were determined. At the second stage, the ways of improvement of medical pro-
vision in the conditions of physical training colleges and organizational reserves for each of them 
were revealed.

Keywords: medical provision, organization, directions, improvement, physical training colleges.
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