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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Денна

Заочна
Лекції:

Кількість кредитів: 4
Модулів:
Загальна кількість годин:120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом:3-4

20
6
Практичні заняття:
28
6
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:

Семестр:5-8
Тижневе навантаження (год.):6
- аудиторне:2
- самостійна робота:4
Форма підсумкового контролю:залік
Мова навчання:українська

Розподіл годин за навчальним планом

Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
72
108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни: фізіологічні основи людського організму
зогляду на виконання різних видів навантаження, засвоєння комплексу теоретичних і
практичних знань про фізичну працездатність та фізіологічні основи втоми і відновлення,
вікові закономірності формування рухових навичок, розвитку і прояву функціональних
систем організму в процесі фізичного виховання.
Мета полягає у формуванні системних знань відносно фізіологічних функцій людини,
виявленні причинно-наслідкових зв’язків у будові тіла, формуванні погляду на організм як
єдине ціле, вікових особливостей адаптації організму людини до фізичних вправ,
формуванні індивідуального підходу до учнів у здійсненні процесу фізичного виховання та
спортивного тренування.
Передумовами для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетентностями, що
формуються під час вивчення дисциплін «Анатомія та фізіологія», «Гігієна фізичного
виховання», «Основи безпеки життєдіяльності та валеології», «Валеологія рухової
активності»
Міждисциплінарні зв’язкиз дисциплінами: «Психологія», «Теорія та методика фізичного
виховання», «Біохімія», «Анатомія та фізіологія», «Основи безпеки життєдіяльності та
валеологія».
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Знання: закономірності фізіологічного функціонування тіла людини, його органів і систем,
взаємодії форми і функції з урахуванням раціональної організації різних видів рухової
діяльності, функціональних фізіологічних станів, що виникають під час рухової активності.
Вміння: контролювати належний фізичний розвиток школярів, вміти застосовувати набуті
знання у вивченні курсів: методики фізичного виховання, методики навчання різних видів
спорту. Студенти повинні сформувати уяву та розуміння фізіологічних механізмів
відновних процесів та вміти запобігати травматичним ситуаціям. Практично застосовувати
набуті знання у різних видах фізкультурно-масової роботи та спортивному удосконаленні.
Комунікація: використовувати набуті знання при здійснення тренувального процесу;
формуванні спрямованості на творення власного здоров’я, виявляти повагу до різноманітних

національних уподобань, співпрацювати з носіями різних історичних і культурних
цінностей; створювати умови для комунікації із представниками наукових, громадських,
релігійних і національно-культурних організацій з питань оздоровчого спрямування.
Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науково-дослідні завдання з
відповідної проблематики, виявляти самостійність і соціальну відповідальність при
виконанні функціональних обов’язків.
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Вступ до предмету «Фізіологічні основи фізичного виховання”, предмет,
завдання, мета.
Історія розвитку, провідні фахівці, останні досягнення. Фізична культура -частина загальної
культури суспільства. Фізичний розвиток процес генетично обумовлених та об'єктивно
детермінованих факторами життя кількісних та якісних природних (морфологічних і
функціональних) змін в організмі людини. Фізична підготовка. Фізична освіта.
Тема 2. Фізіологічна характеристика рухів організму.
Основи фізіологічної класифікації фізичних вправ. Стандартні циклічні рухи. Стандартні
ациклічні рухи. Ситуаційні рухи. Обсяг активної роботи м’язової групи, тип м’язових
скорочень, силу та потужність скророчень м’язів, енерговитрити. Локальні навантаження.
Тема 3. Фізіологічна характеристика станів організму.
Передстартовий стан. Розминка. Входження. Стійкий стан. Передстартовий і власне
стартовий стани як фізіологічні процеси, завдяки яким організм пристосовується до м'язової
роботи. Стан оптимальної збудливості. Домінантні осередки, відповідні м'язовому
навантаженню. Передстартові і стартові реакції специфічні і неспецифічні.
Тема 4. Фізіологічна характеристика втоми
Теорії втоми та біологічне значення втоми. Основні показники втоми. Первинні, вторинні
прояви втоми. Ознаки втоми при різних видах діяльності та при фізічних навантаженнях
різного характеру та потужності. Втома як складний процес тимчасових зрушень в
фізіологічному і психологічному стані в результаті напруженої або тривалої роботи.
Тема 5. Фізіологічна характеристика процесів відновлення.
Структура, фази та особливості відновного процесу. Показники відновлення працездатності.
Засоби відновлення та механізми прискорення відновних процесів. Особливості
відновлювальних процесів для окремих показників і функцій. Фаза раннього відновлення.
Повернення функцій і показників енергетичного обміну.
Тема 6. Фізіологічні механізми формування рухових навичок та розвитку рухових
якостей.
Фізіологічні механізми формування рухових навичок та розвитку рухових якостей. Сенсорні
та ефекторні компоненти рухової навички. Стереотипність та мінливість рухової навички.
Екстараполяція рухових навичок. Автоматизація рухів. Рухове вміння – рівень володіння
руховою дією, який характеризується необхідністю детального свідомого контролю за діями,

невисокою швидкістю виконання, нестабільністю та не економністю рухів, нестійкістю до
дії несприятливих чинників, наявністю зайвих рухів. Теорія навчання руховим діям.
Тема 7. Фізіологічна характеристика розвитку та прояву рухових якостей – сили,
витривалості та швидкості.
Виховання сили - комплекс змін в організмі. ЦНС – збільшення сили нервових процесів,
збільшення кількісті рухових одиниць, ступіня напруги кожної з них. Швидкість як
здатність здійснювати рух в максимально короткий період часу. Витривалість як здатність
виконувати роботу певної інтенсивності без зниження її ефективності протягом тривалого
часу. Класифікації витривалості: швидкісну, силову, статичну. Загальна і спеціальна
витривалість.
Тема 8. Адаптаційні можливості організму спортсмену.
Адаптаційні можливості організму спортсмену до тренувальних навантажень Термінова та
довготривала адаптація. Механізм адаптації. Поняття резистентності. Адаптація організму до
постійно змінюваних умов середовища (зовнішнім і внутрішнім). Гомеостатична рівновага.
Адаптація до м'язової роботі - структурно-функціональна перебудова організму.
Тема 9. Фізіологічні механізми адаптації до фізичних навантажень.
Фізіологічні механізми адаптації до фізичних навантажень організму людей різного віку.
Фізіологічні резерви організму.Фізіологічні основи натренованості організму жінок.
Фізіологічні основи тренування юних спортсменів. Фізіологічне обгрунтування застосування
масових оздоровчих форм фізичного виховання та видів спорту для людей старшого і
похилого віку. Принципи спортивного тренування.
Тема 10. Фізіологічна основа натренованості. Анаеробні та аеробні можливості
організму.
Фізіологічне обгрунтування принципів спортивного тренування. Фізіологічні механізми
розвитку тренованості. Сукупність реакцій цілісного організму. Процес адаптації організму
до фізичних навантажень. Збереження відносної постійності внутрішнього середовища гомеостазу. Показники стану систем, що забезпечують транспорт кисню, а саме: система
крові та дихальна система. Зміни показників дихальної системи при виконанні м'язової
діяльності
Тема 11. Динаміка спортивної працездатності в особливих умовах навколишнього
середовища.
Вплив на організм зниженого атмосферного тиску. Ритмічні зміни функціональної
активності організму. Фізична працездатність в особливих умовах навколишнього
середовища. Зміни працездатності організму спортсменів в умовах середньо - і високогір’я,
особливості адаптації до цих умов. Вплив на організм спортсменів різного температурного
режиму та вологості повітря, особливості терморегуляції. Ритмічність змін функціональної
активності організму людини. Часові пояси. Десинхроноз і його фази. Особливості
акліматизації і реакліматизації.
Тема 12. Поняття про фізіологічні резерви організму, їх характеристику та
класифікацію.
Здатність посилювати свою діяльність порівняно зі станом відносного спокою. Розмір
резервів окремої функції. Морфологічні резерви. Біохімічні резерви. Фізіологічні резерви.
Психологічні резерви. Розмір резервів окремої функції. Специфічний резерв людини.
Резерви рухового апарату, дихальної і серцево-судинної систем. Мобілізація резервів за
рахунок активізації фізіологічних функцій. Рівень активності фізіологічних систем.
5.2. Тематика практичних занять.
Тема 1. Фізична культура -частина загальної культури суспільства.
Тема 2. Фізіологічна характеристика рухів організму. Основи фізіологічної класифікації
фізичних вправ.
Тема 3. Фізіологічна характеристика станів організму.
Тема 4. Фізіологічна характеристика втоми.
Тема 5. Фізіологічна характеристика процесів відновлення.

Тема 6. Фізіологічні механізми формування рухових навичок та розвитку рухових якостей.
Тема 7. Фізіологічна характеристика розвитку та прояву рухових якостей – сили,
витривалості та швидкості.
Тема 8. Адаптаційні можливості організму спортсмену.
Тема 9. Адаптація організму до постійно змінюваних умов середовища (зовнішнім і
внутрішнім).
Тема 10. Фізіологічні механізми адаптації до фізичних навантажень організму людей різного
віку.
Тема 11. Фізіологічна основа натренованості. Анаеробні та аеробні можливості організму.
Тема 12. Динаміка спортивної працездатності в особливих умовах навколишнього
середовища.
Тема 13. Поняття про фізіологічні резерви організму, їх характеристику та класифікацію.
Тема 14. Резерви рухового апарату, дихальної і серцево-судинної систем. Мобілізація
резервів
5.3. Організація самостійної роботи студентів.
№
з/п

Вид роботи

1.
2
3.
4.
5.

Опрацювання лекційного матеріалу
Підготовка до практичних занять
Підготовка до проміжного контролю
Підготовка до підсумкового контролю
Опрацювання тем, винесених на
самостійну підготовку
Робота з Інтернет ресурсами
Підготовка і написання рефератів

6.
7.

Разом

Кількість
годин
денна заочна
8
20
12
10
4
4
4
20
18
22

Форми звітності

10
16

20
10

реферат
реферат

72

108

конспект, словник
конспект, протокол
модульна контрольна робота
залік
конспект

Тематика індивідуальних (групових) завдань
1. Використовуючи рекомендації літературних джерел, результати проведення
функціональної діагностики на практичних заняттях і самодіагностики, розробити і
заповнити індивідуальний план рухової активності “Програма фізичного
удосконалення”
dspace.nua.kharkov.ua/.../Красуля%20М.А.,Красуля%20А....
2. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях, а
також результати самостійного вивчення оздоровчих систем, розробити власну
систему фізичного тренування
3. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях,
рекомендації літературних джерел розробити індивідуальну оздоровчу систему з
урахуванням обраного виду спорту. http://narodna-osvita.com.ua/5753--5-ozdorovchsistemi.html
https://www.slideshare.net/irina_klopinska/ss-44492034
Теми рефератів для самостійного опрацювання.
Реферат - короткий виклад письмово або у формі публічної доповіді вмісту книги,
статті або декількох робіт, наукової праці, літератури із загальної тематики. Реферат - це
самостійна учбово-дослідницька робота студента, де автор розкриває суть досліджуваної
проблеми, приводить різні точки зору, а також власні погляди на неї.
Вміст матеріалу має бути логічним, виклад матеріалу носить проблемно-пошуковий
характер.
Теми рефератів

1. Фізіологічне обгрунтування основних форм фізичної культури.
2. Фізіологічне обгрунтування принципів спортивного тренування.
3. Фізіологічні зрушення в різних видах спорту.
4. Профілактика гіподинамії. Сучасний стан проблеми.
5. Вплив фізичного навантаження на розвиток опорно-рухової системи.
6. Сучасний підхід до питання про дихання. Методики дихання.
7. Роль білків, жирів, вуглеводів, мінеральных речовин для організму спортсмена
8. Діагностичні методи контролю фізичного навантаження.
9. Вплив екологічних та стресових факторів на організм спортсменів.
10. Фізіологічні передумови для організації тренування.
11. Гігієнічні вказівки до планування і проведення тренування.
12. Гігієнічні заходи, які сприяють акліматизації і стійкості до метеорологічних факторів.
13. Допоміжні засоби підвищення спортивної працездатності і прискорення його відновлення.
14. Фізіологічна класифікація фізичних вправ оздоровчого спрямування.
15. Фізіологічна характеристика статичних вправ.
16. Фізіологічна характеристика циклічних вправ.
17. Фізіологічна характеристика ациклічних вправ.
18. Процес гальмування в нервовій системі та його значення в тренувальному процесі.
19. Аутогене тренування та його значення для спорту.
20. Шкідливий вплив алкоголю та нікотину на організм спортсменів.
21. Класифікація фізичних вправ за фізіологічними характеристиками.
22. Місце ритмічного рухового рефлексу у виконанні
циклічних рухів.
23. Фізіологічна характеристика зон відносної потужності при виконанні циклічних рухів.
24. Рухові елементи ациклічних рухів та їх значення для спортивного тренування.
25. Фактори фізіологічної класифікації нестандартних ситуаційних рухів.
26. Характеристика умовно-рефлекторного механізма передстартового і стартового станів.
27. Психолого- фізіологічні аспекти передстартових реакцій і їх вплив на результативність
змагань.
28. Регулювання передстартових реакцій та їх значення у тренувальному процесі.
29. Характеристика фізіологічних зрушень під час розмінки.
30. Адаптаційний механізм входження його вплив на тренувальний процес.
31. Роль аеробних і анаеробних механізмів енергоутворення під час стійкого стану.
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю. Усна або письмова перевірка вивчення навчальних
матеріалів на практичних заняттях.
6.2. Форми проміжного контролю. Модульна контрольна робота
6.3. Форми підсумкового контролю. Залік
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Під час поточного контролю оцінюється здатність та рівень виконання студентом
завдань на практичних заняттях, результати самостійної роботи з навчальною літературою,
а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його
презентації.
Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два
теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння
теоретичним матеріалом.
Зразок варіанту модульної контрольної роботи:
1. Фізичні вправи - як довільні рухи (І.М. Сєченов, І.П. Павлов). Кільцевій принцип
управління рухами (Н.А. Бернштейн). Управління довільними рухами
2. Фізіологічні закономірності навчання рухам.
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову
оцінку за традиційною шкалою

Підсумковий бал
90-100
70-89
51-69
26-50
1-25

Максимальна
кількість балів
Мінімальний
пороговий
рівень
Оцінка

5 балів

4 бали

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

Оцінка за традиційною шкалою
зараховано
не зараховано

Схема розподілу балів
70 балів (поточний контроль) –
середньозважений бал оцінок за відповіді на
семінарських заняттях та виконання
індивідуальних завдань, який переводиться у
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7
35 балів (поточний контроль)

30 балів (проміжний
контроль) – за
результатами
виконання модульної
контрольної роботи
16 балів (проміжний
контроль)

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує
задачі
стандартним
способом, послуговується
науковою
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому
окремі неістотні неточності та незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє
елементарні знання окремих положень, записує основні формули,
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною
літературою, допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання
навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту
теоретичних питань та практичних завдань.

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань
Вид
Максимальна кількість балів
Презентація оздоровчої системи або заходу
5
Конспект тем для самостійного опрацювання
5
Реферат
5
Критеріями оцінювання індивідуальних завдань є знання фактів, явищ. Вірне, науково
достовірне їх пояснення. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, методами,
правилами; вміння користуватися ними при поясненні нових фактів, розв’язуванні різних
питань і виконанні практичних завдань. Максимальна ясність, точність викладу думки,
вміння відстоювати свої погляди, захищати їх. Знання повинні мати практичну значимість.
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.
Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим
вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.
Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями
оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу,
вміння наводити аргументи та робити висновки.
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю.
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Опорні конспекти лекцій; наочні посібники, навчально-методичні посібники,
підручники; атласи, ілюстративні матеріали (муляжі, плакати, тощо). Технічні засоби для
демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), веб-сервіс Google Classroom.
10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
10.1. Основні джерела
Вілмор Дж.Х., Костілл, Д.Л., 2001. Фізіологія спорту. К.: Олімп. л-ра.
Вилмор Дж. Х., Костилл Д.Л., 2003. Физиология спорта и двигательной активности. К :
Олимпийская
литература,
[online]
Доступно:
˂https://uchifitness.ru/about/articles/fiziologiya-sporta-i-dvigatelnoy-aktivnosti˃
Дубровский В.И., 2005. Спортивная физиология: учеб. для сред. и высш. учеб.
заведений по физ. Культуре.М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,
[online] Доступно:
˂ http://yogatherapy.com.ua/wp-content/uploads/2011/02/Fiziologiy_FViS.doc˃
Ноздрачев А.В., 1991 Общий курс физиологии человека и животных: учебник: в 2 т., под
ред. А.Д. Ноздрачева. М: Высшая школа, [online] Доступно:
˂ https://search.rsl.ru/ru/record/01001614774˃
Назар П.С., Шевченко О.О., Гусєв Т.П., 2013. Медико-біологічні основи фізичної культури і
спорту. К.:Олімп. л-ра.
Плахтій П.Д., 2001 Фізіологічні основи фізичного виховання школярів: Навчальний посібник
для студентів факультетів фізичного виховання.- Камянець- Подільський:
Медобори, [online] Доступно:
˂elar.kpnu.edu.ua:8081/.../Плахтій%20П.Д.%2C%20Безкопильний%20О.О.%2C
%20М˃
Солодков А.С., Сологуб Е.Б., 2001. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная.
Москва: Терра-Спорт, Олимпия Пресс.
Смирнов В.М., Дубровский В.И., 2002. Физиология физического воспитания и спорта Учеб.
для студ. сред, и высш. учебных заведений. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, [online]
Доступно: ˂http://www.studmed.ru/smirnov-vm-dubrovskiy-vi-fiziologiya-fizicheskogovospitaniya-i-sporta_c9bcb6a97a8.html˃

10.2. Додаткові:
Антонік В.І., Антонік І.П., Андріанов В.Є., 2009 Анатомія, фізіологія дітей (з основами
гігієни та фізичної культури): Підручник. К.: Професіонал. Центр навчальної літератури,
[online] Доступно:
˂http://chtyvo.org.ua/authors/Antonik_VI/Anatomiia_fiziolohiia_ditei_z_osnovamy_hihiieny_ta_fi
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