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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Біомеханіка як навчальна дисципліна вивчає рухи людини у процесі виконання 

фізичних вправ. Розуміння фізичної сутності рухів людини і складності управління ними 

особливо важливе для вчителя фізичного виховання, тренера. Використання основних понять 

про рух, простір і час, законів механіки дозволяє професійно застосувати і вдосконалити 

методи навчання фізичним вправам, підвищувати ефективність їх впливу не тільки на 

фізичний розвиток школярів, але й враховувати їх пізнавальні здібності. Дисципліна дозволяє 

розкривати специфіку фізики живого, розуміти суть рухів у руховій діяльності. Крім 

вирішення навчальних завдань у процесі вивчення біомеханіки важливо вирішувати питання 

виховання, використовуючи для цього багатий матеріал спортивної педагогіки. 

2. Мета навчальної дисципліни є найбільш ефективне забезпечення спеціальної 

професійно-педагогічної підготовки студентів, формування теоретичних знань, практичних 

навичок і вмінь вивчення фізичних вправ та удосконалення рухових дій, а також 

обґрунтування індивідуальних раціональних моделей рухових дій та педагогічних засобів і 

програм навчання руховим діям. 

3. Пререквізити: теорія і методика фізичної культури, анатомія. 

4. Результати навчання. 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

8. Здатність працювати в команді. 

10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

11. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

14. Здатність працювати автономно. 

15. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності. 

19. Здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і навички з різних видів рухової 

активності і спорту. 

20. Здатність до підтримки загального рівня фізичної активності і здоров’я. 

21. Здатність розуміти сутність і соціальну значущість своєї професії, виявляти до неї 

стійкий інтерес. 

Спеціальні компетентності: 

1. Здатність усвідомлювати витоки і еволюцію формування теорії фізичного виховання, 

медико-біологічні та психологічні основи і технологію розвитку рухових умінь і навичок 

та фізичних якостей, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури і 

спорту. 

2. Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними 

технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і 

навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і 

самостійної розробки методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку 

людини. 

3. Здатність оволодівати базовими і новими видами фізкультурно спортивної діяльності. 

5. Здатність здійснювати профілактику травматизму, забезпечувати охорону життя і здоров'я 

дітей. 

6. Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми 

дошкільного, шкільного віку та учнями в загальноосвітніх установах, освітніх закладах 

середньої та вищої професійної освіти, позакласну спортивно-масову роботу з учнями. 

7. Здатність самостійно проводити заняття з в секції спортивного напряму, здійснювати 

профілактику травматизму. 



10. Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, адекватно вибирати 

засоби і методи рухової діяльності для корекції стану учнів з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей. 

16. Здатність організовувати власну діяльність, визначати методи вирішення професійних 

завдань, оцінювати їх ефективність і якість. 
 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисциплін Маркетинг у фізичній культурі 
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Денна 3 6 3 90 2 28 - 14 - 48 
 

залік 

Заочна 3 6 3 90 2 6 - 4 - 80 - залік 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1 

Вступ в біомеханіку та основні поняття дисципліни 

Тема 1. Біомеханіка, 

як наука і навчальна 

дисципліна в ФК 
7 2 1   4 9 1    8 

Тема 2. Біомеханічні 

характеристики тіла 

людини та рухових 

дій 

7 2 1   4 8     8 

Тема 3. Біомеханічні 

особливості 

м'язового 

скорочення 

12 4 2   6 10 1 1   8 

Тема 4. Біомеханічні 

аспекти силових та 

швидкісних якостей 
12 4 2   6 8     8 

Тема 5. Біомеханічні 

аспекти 

витривалості, 

гнучкості та 

спритності 

7 2 1   4 10 1 1   8 

Разом за ЗМ1 45 14 7   24 45 3 2   40 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2 

Біомеханічні особливості тіла та рухів людини 



Тема 1. Біомеханічні 

особливості 

рухового апарату 

людини 

7 2 1   4 9 1    8 

Тема 2. Біодинаміка 

рухових дій. Опір 

середовища рухові 

тіла 

7 2 1   4 8     8 

Тема 3. Біомеханічні 

основи обертових 

рухових дій та 

стійкості тіла 

людини 

12 4 2   6 10 1 1   8 

Тема 4. Біодинаміка 

локомоторних та 

переміщаючих 

рухових дій 

12 4 2   6 8     8 

Тема 5. Вікові, 

індивідуальні, 

групові та статеві 

біомеханічні 

особливості 

моторики 

7 2 1   4 10 1 1   8 

Разом за ЗМ 2 45 14 7   24 45 3 2   40 

Усього годин  90 28 14   48 90 6 4   80 

 

5.3. Самостійна робота 

№ Назва теми 

1 Біомеханічні основи техніки і тактики фізичних вправ 

2 Сучасні методи біомеханічного аналізу рухових дій 

3 Організація роботи та правила техніки безпеки на заняттях із біомеханіки фізичних вправ 

4 Вплив на моторику тотальних розмірів тіла 

5 Види сил в руках людини (сила пружності, тяжіння, тертя, тяги м’язів) 

6 Ступені свободи рухів 

7 Момент  та радіус інерції тіла 

8 Різновиди динамічної сили: рушійні, гальмівні, відхиляючі, зворотні 

9 Біомеханічні аспекти швидкісних якостей. Елементарні прояви швидкості 

10 Поняття рекуперації механічної енергії та шляхи її збереження 

11 Теоретичний і практичний зміст визначення коефіцієнту рекуперації 

12 Поняття кінематики рухів. Інерціальні системи відліку 

13 
Просторово-часові характеристики руху: швидкість (середня, миттєва), прискорення 

(додатне, від’ємне, нормальне) 

14 Пасивні та активні органи руху 

15 Ланки тіла як маятники 

 

 

  



6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є відповідь студента та ін. 

Формами підсумкового контролю є залік. 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

– контрольні роботи; 

– стандартизовані тести; 

– проєкти; 

– аналітичні звіти; 

– реферати; 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

– інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота Кількість 

балів 

(залік) 

Сума ЗМ 1 (30 балів) ЗМ 1 (30 балів) 

Т.1.1 Т.1.2 Т.1.3 Т.1.4 Т.1.5 Т.2.1 Т.2.2 Т.2.3 Т.2.4 Т.2.5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 100 

Модуль контроль – 5 б Модуль контроль – 5 б 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка (бали) Пояснення за розширеною шкалою 

Відмінно А (90-100) відмінно 

Добре 
В (80-89) дуже добре 

С (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

Е (50-59) достатньо 

Незадовільно 
FХ (35-49) (незадовільно) з можливістю повторного складання 

F (1-34) (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом 

 

7. Рекомендована література - основна 

1. Архипов О.А. Біомеханічний аналіз : навчальний посібник. К. : Видавництво НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2010. 224 с. 

2. Біомеханіка спорту / За заг. ред. А.М. Лапутіна. К.:Олімпійська література, 2001. 319 с. 

3. Драчук С. П., Богуславська В. Ю, Сокольвак О. Г. Біомеханіка людини. Тлумачний 

словник-довідник. Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. 400 с. 

4. Лапутін А.М., Носко М.О., Кашуба В.О. Біомеханічні основи техніки фізичних впарв. 

К.: Наук. світ, 2001. 201 с. 

5. Носко М. О., Бріжатий О. В., Гаркуша С. В. Бріжата І. А. Біомеханіка фізичного 

виховання і спорту Навчальний посібник. К. : «МП Леся», 2012. 287 с. 

6. Практическая биомеханика / А.Н.Лапутин, В.В.Гамалий, А.А.Архипов и др.; А.Н.Лапутин 

(общ. ред.). К.: Науковий світ, 2000. 298 с. 

7. Рибак О.Ю., Рибак Л.І. Вибрані лекції з біомеханіки. Методичний посібник для студентів 

ЛДУФК. Львів. 2017. 131 с. 

 

8. Інформаційні ресурси 

1. https://vspu.edu.ua/content/img/education/prog/sila4/s1.pdf 

2. https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1267 

https://vspu.edu.ua/content/img/education/prog/sila4/s1.pdf
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=1267

