
Форма № Н-3.04 

                                  

 

 

Львівський державний універистет фізичної культури імені Івана Боберського 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Кафедра анатомії та фізіології 
 

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Декан факультету ПК ПП ЗО  _____________ Сидорко О.Ю. 

“______”_______________20___ року 
 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  

ФІЗИЧНИГО ВИХОВАННЯ  

ТА СПОРТУ 
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

напрям підготовки 6.010201 – фізичне виховання 
(шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальність 0102 – Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини  
(шифр і назва спеціальності) 

факультет ПК ПП ЗО 
  (назва інституту, факультету, відділення) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 рік 



 

2 

       

 

Робоча програма   Медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту для студентів 
(назва навчальної дисципліни)     

за напрямом підготовки 6.010201 – фізичне виховання  

„31” серпня, 2020 року – 7 с. 

 

_____________________________________________________ 

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 
доц. Вовканич Л.С. 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри  

анатомії та фізіології 

 

Протокол від.  “       ”                       2020року № 1   

 

                         Завідувач кафедри анатомії та фізіології 

 

                                                                _______________________ (Вовканич Л.С.) 
                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

“____”__________________ 20___ року  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020 рік 

 Вовканич Л.С., 2020  рік 
  

  



 

3 

                

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисцип-

ліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань 

0102 – Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я людини  
(шифр і назва) Нормативна 

 Напрям підготовки  

6.010201 – фізичне  

виховання 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування):  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2020-й 2021-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання немає 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 4 
1-й – 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента – 

немає 

Категорія фахівців: 

викладачі  

фізичного виховання 

навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації 
 

 4 год. – 

Практичні, семінарські 

–– год. –– год. 

Лабораторні 

 ––– год. – 

Самостійна робота 

–– год. – 

Індивідуальні завдання:  ––год. 

Вид контролю: ––– 

 

Примітка. 

немає 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета:  ознайомлення з сучасними фізіологічними підходами до оцінювання фізичного 

розвитку та соматичного здоров’я організму людини та аналізу адекватності 

впливу на нього фізичних вправ 
Завдання:  

 Характеристика сучасних підходів до оцінювання фізичного розвитку, соматич-

ного здоров'я, загальної працездатності , рівня розвитку рухових якостей осіб, що 

займаються фізичною культурою. 

 Ознайомлення з основними принципами підбору та фізіологічними критеріями 

адекватності фізичних навантажень у залежності від віку, статі, фізичного стану 

організму 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 сучасні підходи до визначення рівня фізичного розвитку, соматичного здоров'я, 

загальної працездатності осіб, що займаються фізичною культурою. 

 сучасні методики визначення рівня розвитку рухових якостей 

 основні принципи підбору та фізіологічні критерії адекватності фізичних наван-

тажень 

вміти:  

 застосувати отримані знання у процесі педагогічної діяльності 
 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Фізичні можливості організму та аналіз адекватності впливу на ор-

ганізм фізичних вправ.  

Тема 1. 

Фізіологічні основи здорового способу життя. Методи оцінки фізичного розвитку організму, 

рівня соматичного здоров'я, загальної працездатності, розвитку рухових якостей.   

Тема 2. 

Особливості впливу фізичного навантаження на організм людини. Критерії адекватності фізично-

го навантаження за показниками різних фізіологічних систем організму.   

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Фізичні можливості організму та аналіз адекватності впливу на організм фізичних 

вправ  

Тема 1. Фізіологічні основи здорового 

способу життя 

2 2 - - - - 

Тема 2. Вплив фізичних навантаженьь на 

стан різних систем організму людини  

2 2 - - - - 

Усього годин  4 4 - - - - 

 

5. Теми лекційних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Фізіологічні основи здорового способу життя 2 

2.  Вплив фізичних навантажень на стан систем організму людини 2 
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10. Методи навчання 

  Словесні (лекції, пояснення, інструктаж), наочні (ілюстрація, демонстрація, спостереження).                   

 

13. Методичне забезпечення 

1. Табличний фонд. 

 

14. Рекомендована література 

 

1. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце / Н. М. Амосов, Я. А. Бендет. – 

К.: Здоровье, 1984. – 232 с. 

2. Апанасенко Г.Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко – Киев, 2005. – 48 с. 

3. Апанасенко Г.Л. Медицинская валеология /  Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова – Київ, Здо-

ров’я. – 1998. – С. 115–119. 

4. Апанасенко Г.Л. Физическое здоровье индивида: методические аспекты / Г. Л. Апанасенко 

// Бюл. АМН. – 1988. – №2. – С. 32–40. 

5. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / И. В. Аулик 

– М.: Медицина, 1990. – 192 с. 

6. Баевский Р.М. Проблема здоровья и нормы: точка зрения физиолога / Р. М. Баевский // 

Клин. мед. – 2000. – № 4. – С. 59–64. 

7. Безруких М.М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) / М.М.Безруких, 

В.Д.Сонькин, Д.А. Фарбер – М.: Академия, 2002. – 350 с.  

8. Виру А.А. Аэробные упражнения / А. А. Виру, Г. А. Юримяэ, Т. А. Смирнова – М.: ФиС, 

1988. – 142 с. 

9. Вілмор Дж.Х. Фізіологія спорту / Дж.Х. Вілмор, Д.Л. Костіл – К.: Олімпійська література, 

2003. – 655 с. 

10. Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В. Л. Карпман, Г. В. Белоцерковский, 

И. А. Гудков  –  М.: ФКиС, 1988. – 208 с. 

11. Муравов Н.В. Оздровительные эффекты физической культуры и спорта / Н. В. Муравов – 

К.: Здоровье, 1989. – 272 с.  

12. Пирогова Е.А. Совершенствование физического состояния человека / Е. А. Пирогова  – К: 

Здоров’я, 1989. – 168 с. 

13. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей / В.А. Романенко – Донецк, 

ДОННУ, 2005. – 290 с.  

14. Солодков А.С. Физиология человека (Общая. Спортивная. Возрастная) / А.С.Солодков, 

Е.Б.Сологуб – М.: Терра-спорт, 2001. – 520 с. 

15. Спортивная физиология / Под ред. Я.М. Коца. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 240 с. 

16. Тестування рухових здібностей школярів /  Л. П. Сергієнко. – К.: Олімпійська л-ра, 2001. – 

369 с. 

17. Уилмор Дж.Х. Физиология спорта / Дж.Х. Уилмор, Д.Л.Костилл. – К: Олимп. л-ра, 2001. – 

504 с. 

18. Физиология человека / Под ред.Н.В. Зимкина. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – 496 с. 

19. Яремко Є.О. Спортивна фізіологія / Є.О.Яремко – Львів, "Сполом", 2006. – 159 с.  

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Фонд навчальної літератури бібліотеки ЛДУФК. 

2. Методичні розробки для самостійної роботи. 

3. Електронні та паперові примірники текстів лекцій з дисципліни "Фізіологія людини" 

4. Ресурси Інтернет. 

 

16. Контрольні запитання 

  

1. Здоров’я і фізична працездатність. Критерії та діагностика соматичного здоров’я. 

2. Дослідження і оцінка фізичного розвитку осіб, які займаються фізичною культурою і спортом. 

3. Види гіподинамії. Вплив гіподинамії на функціональний стан організму. 

4. Фізична працездатність. Основні методи визначення загальної фізичної працездатності. 
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5. Фактори, які погіршують фізичну працездатність і здоров’я. 

6. Засоби відновлення фізичної працездатності і  здоров’я. Загартування. 

7. Адаптація серцево-судинної системи до фізичних навантажень.  

8. Критерії адекватності фізичних навантажень за показниками ССС. 

9. Критерії адекватності фізичних навантажень за показниками крові. 

10. Адаптація системи зовнішнього дихання до фізичних навантажень.  

11. Фізична активність і здоров’я.  

12. Паспортний і  біологічний вік.  

13. Фізіологічні основи та основні методи оцінювання розвитку сили. 

14. Фізіологічні основи та основні методи оцінювання розвитку витривалості. 

15. Фізіологічні основи та основні методи оцінювання розвитку швидкості. 

16. Аеробні можливості організму та методи їхнього оцінювання. 
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тренери-викладачі І-ІІ кат 

вищої категорії 

викладачі ВНЗ І-ІІ 

викладачі ВНЗ ІІІ-IV 

 


