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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 9 
Лекції: 

56 16 

Модулів:2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:270 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 1,2 
Семінарські заняття: 

50 16 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:6 

- самостійна робота:8 

Консультації: 

2 - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:залік, екзамен - - 

Мова навчання:українська 
Самостійна робота: 

162 238 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: особливості життєдіяльності, анатомічні та 

фізіологічні основи  людського організму з огляду на виконання різних видів навантаження.  

Мета вивчення дисципліни є здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань 

і формування практичних навичок і систематизації знань відносно анатомічної будови тіла 

людини,  фізіологічних функцій  людини, виявленні причинно-наслідкових зв’язків у будові 

тіла, формуванні погляду на організм як єдине ціле, нерозривно зв’язане з навколишнім 

середовищем.  

Передумови для вивчення дисципліни – знання, що сформовані під час вивчення 

біології середньої школи. 

Міждисциплінарні зв’язки Гігієна фізичного виховання, Біохімія з основами біохімії 

спорту, Основи безпеки життєдіяльності та валеологія, Основи медичних знань та 

долікарської допомоги, Спортивна медицина. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми «Середня освіта: фізична культура » «Фізична культура і спорт. Тренерсько-

викладацька діяльність». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні результати навчання  

за дисципліною 

Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК1.    Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ПРН 1. Знати нормативні акти у 

сфері фізичної культури і спорту; 

підходи до забезпечення якісного 

виконання завдань професійної 

діяльності на основі інструкцій, 



методичних рекомендацій, 

встановлених норм, нормативів, 

технічних умов тощо; вносити 

рекомендації щодо введення 

нових чи зміни існуючих вимог 

до якості послуг у сфері фізичної 

культури і спорту.  

ЗК9. Навики здійснення 

безпечної діяльності. 

ПРН 10. Визначати засоби 

профілактики перенапруження 

систем організму осіб, які 

займаються фізичною культурою 

і спортом; діагностувати 

функціональний стан організму 

людини; застосовувати основні 

принципи та засоби надання 

долікарської допомоги у 

невідкладних станах та 

патологічних процесах в 

організмі; обирати головні 

підходи та засоби збереження 

життя, здоров’я та захисту людей 

в умовах загрози і виникнення 

небезпечних та надзвичайних 

ситуацій;  застосовувати 

гігієнічні заходи  у процесі занять 

фізичною культурою і спортом; 

дотримуватися основних 

положень збереження 

навколишнього середовища у 

професійній діяльності.   

Фахові компетентності (ФК) 

ФК1.  Здатність 

використовувати під час 

навчання та виконання 

професійних завдань знань 

про будову тіла людини та 

механізми життєдіяльності її 

організму, фізіологічні та 

біохімічні основи адаптації 

до фізичних навантажень 

різної спрямованості.   

ПРН 18. Застосовувати базові знання 

з метрології та біомеханіки, 

виконувати необхідні виміри та 

розрахунки для обґрунтування 

засобів фізичної культури та 

особливостей спортивної техніки. 

 

ФК3. Здатність до загальної 

орієнтації у застосуванні 

основних теоретичних 

положень та технологій 

оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності. 

ПРН 11. Демонструвати знання 

сучасної класифікації 

діагностичних підходів до оцінки 

здоров’я та використовувати 

сучасні методи діагностики 

індивідуального та громадського 

здоров’я; організовувати заходи 

щодо залучення різних груп 

населення до здорового способу 

життя. 

ФК4. Здатність 

використовувати під час 

навчання та виконання 

ПРН 10.   Визначати засоби 

профілактики перенапруження 

систем організму осіб, які 



професійних видів робіт 

основ медичних знань, 

надавати долікарську 

допомогу особам під час 

виникнення у них 

невідкладних станів та 

патологічних процесів в 

організмі,  та методику 

фізкультурно-спортивної 

реабілітації таких осіб.   

 

займаються фізичною культурою 

і спортом; діагностувати 

функціональний стан організму 

людини; застосовувати основні 

принципи та засоби надання 

долікарської допомоги у 

невідкладних станах та 

патологічних процесах в 

організмі; обирати головні 

підходи та засоби збереження 

життя, здоров’я та захисту людей 

в умовах загрози і виникнення 

небезпечних та надзвичайних 

ситуацій;  застосовувати 

гігієнічні заходи  у процесі занять 

фізичною культурою і спортом; 

дотримуватися основних 

положень збереження 

навколишнього середовища у 

професійній діяльності.   

ФК9. Здатність визначати 

закономірності, розвиток і 

форми психічних проявів 

людини, а також  формувати 

мотиваційно-ціннісні 

орієнтації особистості.  

ПРН 19. Демонструвати знання 

основ психології особистості, 

психологічних процесів, 

психічних станів людини, 

психологічних якостей 

особистості, основ соціальної 

психології груп і колективу. 

ФК10. Здатність 

використовувати під час 

навчання та виконання 

професійних завдань базові 

знання із загальної теорії 

здоров’я та здатність до 

інтегрування знань про 

принципи, шляхи та умови 

ведення здорового способу 

життя.  

ПРН 11. Демонструвати знання 

сучасної класифікації 

діагностичних підходів до оцінки 

здоров’я та використовувати 

сучасні методи діагностики 

індивідуального та громадського 

здоров’я; організовувати заходи 

щодо залучення різних груп 

населення до здорового способу 

життя. 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК1.    Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Застосовувати 

нормативні акти у 

сфері фізичної 

культури і спорту; 

підходи до 

забезпечення 

якісного виконання 

завдань професійної 

діяльності на основі 

інструкцій, 

методичних 

рекомендацій, 

встановлених норм, 

Вносити 

рекомендації 

щодо введення 

нових чи зміни 

існуючих вимог 

до якості послуг 

у сфері фізичної 

культури і 

спорту.  

 

Вчитися 

упродовж життя і 

вдосконалювати з 

високим рівнем 

автономності 

здобуті під час 

навчання знання. 



нормативів, 

технічних умов 

тощо;  

ЗК9. Навики 

здійснення 

безпечної 

діяльності. 

Визначення засобів 

профілактики 

перенапруження 

систем організму 

осіб, які займаються 

фізичною культурою 

і спортом; 

діагностувати 

функціональний стан 

організму людини;  

застосовує гігієнічні 

заходи  у процесі 

занять фізичною 

культурою і 

спортом. 

Застосовувати 

основні 

принципи та 

засоби надання 

долікарської 

допомоги у 

невідкладних 

станах та 

патологічних 

процесах в 

організмі. 

Обирати головні 

підходи та засоби 

збереження 

життя, здоров’я та 

захисту людей в 

умовах загрози і 

виникнення 

небезпечних та 

надзвичайних 

ситуацій 

ФК1.  Здатність 

використовувати 

під час навчання 

та виконання 

професійних 

завдань знань про 

будову тіла 

людини та 

механізми 

життєдіяльності її 

організму, 

фізіологічні та 

біохімічні основи 

адаптації до 

фізичних 

навантажень 

різної 

спрямованості.   

Застосовувати 

базові знання з 

метрології та 

біомеханіки, 

виконувати 

необхідні виміри та 

розрахунки для 

обґрунтування 

засобів фізичної 

культури та 

особливостей 

спортивної техніки. 

 

Вміти 

пояснювати 

фахівцям і 

нефахівцям 

інформацію, ідеї, 

проблеми, 

рішення у сфері 

фізичної 

культури і 

спорту.  

 

Організовувати 

заходи по 

збереженню 

здоров’я у 

професійній 

діяльності 

ФК3. Здатність до 

загальної 

орієнтації у 

застосуванні 

основних 

теоретичних 

положень та 

технологій 

оздоровчо-

рекреаційної 

рухової 

активності. 

Застосовувати  

знання сучасної 

класифікації 

діагностичних 

підходів до оцінки 

здоров’я та 

використання 

сучасних методів 

діагностики 

індивідуального та 

громадського 

здоров’я;  

Організовувати 

заходи щодо 

залучення різних 

груп населення 

до здорового 

способу життя. 

 

Обирати засоби 

збереження 

життя, здоров’я та 

захисту людей в 

професійній сфері 



ФК4. Здатність 

використовувати 

під час навчання 

та виконання 

професійних видів 

робіт основ 

медичних знань, 

надавати 

долікарську 

допомогу особам 

під час 

виникнення у них 

невідкладних 

станів та 

патологічних 

процесів в 

організмі,  та 

методику 

фізкультурно-

спортивної 

реабілітації таких 

осіб.   

 

Діагностувати 

функціональний 

стану організму 

людини; 

застосування  

основних принципів 

та засобів надання 

долікарської 

допомоги у 

невідкладних станах 

та патологічних 

процесах в організмі;  

застосування 

гігієнічних заходів  у 

процесі занять 

фізичною культурою 

і спортом; 

дотримується 

основних положень 

збереження 

навколишнього 

середовища у 

професійній 

діяльності.   

Визначати 

засоби 

профілактики 

перенапруження 

систем 

організму осіб, 

які займаються 

фізичною 

культурою і 

спортом 

Обирати головні 

підходи та засоби 

збереження 

життя, здоров’я та 

захисту людей в 

умовах загрози і 

виникнення 

небезпечних та 

надзвичайних 

ситуацій 

ФК9. Здатність 

визначати 

закономірності, 

розвиток і форми 

психічних проявів 

людини, а також  

формувати 

мотиваційно-

ціннісні орієнтації 

особистості. 

Знання основ 

психології 

особистості, 

психологічних 

процесів, психічних 

станів людини, 

психологічних 

якостей особистості, 

основ соціальної 

психології груп і 

колективу. 

Формувати 

мотиваційно-

ціннісні 

орієнтації 

особистості. 

Вміти 

організовувати 

освітній процес з 

урахуванням 

якостей 

особистості та 

колективу. 

ФК10. Здатність 

використовувати 

під час навчання 

та виконання 

професійних 

завдань базові 

знання із 

загальної теорії 

здоров’я та 

здатність до 

інтегрування 

знань про 

принципи, шляхи 

та умови ведення 

здорового способу 

життя. 

Демонструвати 

знання сучасної 

класифікації 

діагностичних 

підходів до оцінки 

здоров’я та 

використовувати 

сучасні методи 

діагностики 

індивідуального та 

громадського 

здоров’я; життя. 

Демонструвати 

навички 

професійного 

спілкування про 

принципи, 

шляхи та умови 

ведення 

здорового 

способу життя. 

Організовувати 

заходи щодо 

залучення різних 

груп населення до 

здорового 

способу 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Вступ до анатомії та 

фізіології людини. 

4 2 2 - - - 10 2 1 1 - - - 10 

2. Анатомія кісткового 

апарату. 

4 4 4 - - - 14 3 2 1 - - - 16 

3. М’язова система 4 4 4 - - - 10 2 1 1 - - - 16 

4. Система органів 

травлення 

4 4 4 - - - 10 2 1 1 - - - 16 

5. Система органів дихання 4 4 4 - - - 10 2 1 1 - - - 16 

6. Сечостатева система 

Шкіра та її похідні.  

4 4 2 - - - 10 2 1 1 - - - 16 

7. Залози внутрішньої 

секреції. 

4 4 2 - - - 10 2 1 1 - - - 16 

8. Серцево-судинна 

система 

4 4 4 - - - 14 3 2 1 - - - 16 

9. Анатомія центральної 

нервової системи 

4 4 4 - - - 10 2 1 1    16 

10. Анатомія вегетативної 

нервової системи 

Загальна характеристика 

і особливості автономної 

іннервації.  

4 4 4 - - - 10 2 1 1 - - - 16 

11. Сенсорні системи. 

Органи чуттів 

4 4 4 - - - 10 2 1 1 - - - 16 

12. Фізіологія збудливих 

тканин. 

4 2 2 - - - 10 2 1 1 - - - 16 

13. Роль різних рівнів ЦНС 

в регулюванні рухових 

актів. 

4 4 4 - - - 10 2 1 1 - - - 16 

14. Фізіологія кровообігу, 

серця. 

4 4 2 - - - 10 2 1 1 - - - 16 

15 Фізіологічний аналіз 

рухових дій. Техніка 

спортивної вправи, як 

об’єкт вивчення, аспекти 

спортивної техніки. 

- 4 4 - - - 10 2 1 1 - - - 16 

Підсумковий контроль  
(для екзаменів) 

- - - - - - 4 - - - - - - 4 

Разом: 108 56 60 - 2 - 162 32 16 16 - - - 238 

 

 

 

 

 

 



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Модуль 1.  

 

Тема 1. Вступ до анатомії та фізіології людини. Ознайомлення з анатомічною 

термінологією. Вчення про клітину  та тканини. 

 Короткий історичний нарис розвитку анатомії. Сучасні досягнення анатомії.  Завдання 

курсу анатомії. Будова клітини та тканин. Вчення про клітину. Епітеліальні тканини..  Склад 

крові. Сполучні тканини.   М'язові тканини.   Нервова тканина. 

Тема 2. Кістковий апарат. Будова кістки. Значення скелету. Основні принципи будови 

кісток. Види кісток Хімічний склад кісток. Анатомічна будова кістки.  Кістковий апарат та 

його з’єднання. Нерухомі сполучення кісток. Рухомі сполучення кісток.  Скелет тулуба 

людини і його відділи.  Скелет голови 

Тема 3. М’язова система. Активна і пасивна частина (кістки, зв’язки фасції) м’язового 

апарату.  Форма, види, розташування м’язів, їх робота.  М’язи тулуба і шиї. М’язи 

живота,спини. М’язи голови. М’язи верхньої кінцівки. М’язи нижньої кінцівки. 

Тема 4. Система органів травлення 

Поняття про внутрішні органи. Внутрішні оболонки. Будова травного каналу.  

Ротова порожнина. Глотка. Стравохід. Шлунок та залози шлунку. Відділи тонкого 

кишечнику. Печінка та підшлункова залоза. Товстий кишечник.  

Тема 5. Система органів дихання 

Розташування органів дихання, їх призначення. Порожнини носа і рота. Місцезнаходження 

та будова гортані. Будова трахеї та бронхів. Особливості будови та розташування легень. 

Плевральні листки. 

Тема 6. Сечостатева система 

Розташування органів сечостатевої системи. Будова нирок. Механізм сечоутворення. 

Шкіра та її похідні. Шари шкіри. Залози шкіри Волоси та нігті. Фізіологічне значення шкіри.  

Тема 7. Залози внутрішньої секреції. 

Загальна характеристика гормонів. Щитовидна залоза. Прищитоподібні залози. Вилочкова 

залоза. Надниркові залози Підшлункова залоза. Епіфіз. Гіпофіз. Статеві залози  

Тема 8. Серцево-судинна система 

Загальна характеристика серцево-судинної системи. Серце та його оболонки. Будова судин. 

Лімфатична система. 

Тема 9. Анатомія центральної нервової системи 

Загальне поняття про нервову систему. Будова спинного мозку. Відділи головного 

мозку(передній, середній, задній, проміжний мозок). 

Тема 10. Анатомія вегетативної нервової системи 

Загальна характеристика і особливості автономної іннервації. Будова і функції симпатичної 

нервової системи. Будова і функції парасимпатичної нервової системи.  

Тема 11. Сенсорні системи. Органи чуттів 

Аналізатор – складна функціональна система. Зоровий аналізатор. Будова слухового та 

вестибулярного аналізаторів. Смаковий і нюховий аналізатори. Шкірний аналізатор.  

Тема 12. Фізіологія збудливих тканин. 

Загальні властивості функціонування збудливих тканин.  Загальні закони функціонування 

тканин. Фізіологія  нервової тканини. Будова і функції нейрона. Класифікація синапсів. 

Рефлекторний принцип регуляції. Гальмування в ЦНС та його види 

Тема 13.  Роль різних рівнів ЦНС в регулюванні рухових актів. 

Роль спинного мозку в регуляції рухових актів. Роль ствола мозку в регуляції рухових актів. 

Мозочок та його роль в регуляції рухів. Нейронна організація локомоції. 

Тема 14.  Фізіологія кровообігу, серця. 

Фізіологічні властивості серцевого м’язу. Проводимість та скорочуваність серцевого м’язу.  

Серцевий цикл. Електрокардіографія. Регуляція діяльності серця. Фізіологія судин, 

кров’яний тиск,пульс. Основні функції крові.  Рух крові по судинам.  Характеристика пульсу  

Лімфатична система. Тиск крові. 



5.2. Тематика практичних занять. 

Тема 1.   Будова     клітини. Тканини людського організму 

Тема 2.    Склад  і будова   кісток.  

Тема 3.    Кістки     та  Їх   з’єднання .                  

Тема 4.    Розташування   м’язів. 

Тема 5.   Система   органів   травлення. 

Тема  6.   Будова  повітроносних     шляхів. 

Тема 7.  Сечостатева  система. 

Тема 8.   Шкіра   та  ії   похідні. 

Тема 9.   Залозі  внутрішньої   секреції. 

Тема   10.   Серцево -  судинна   система. 

Тема 11.   Анатомія головного мозку 

Тема 12. Анатомія   вегетативної   нервової   системи. 

Тема 13  Сенсорні   системи.  Органи   чуттів. 

Тема 14  Фізіологія крові. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 

№ 

з/п 

 

Вид роботи 

 

Кількість 

годин 

Форми звітності 

 

денна заочна 

1. Опрацювання лекційного матеріалу  16 32 конспект, словник 

2 Підготовка до практичних занять 56 57 конспект, протокол 

3. Підготовка до проміжного контролю 4 4 модульна контрольна робота 

4. Підготовка до підсумкового контролю 10 15 іспит 

5. Виконання індивідуальних завдань:  

-  підготовка доповіді;  

- підготовка реферату;  

- підготовка до презентації результатів 

дослідження. 

 

16 

25 

35 

 

30 

45 

55 

 

Доповідь 

Реферат 

Презентація 

 

 Разом 162 238  

 

5.4. Тематика індивідуальних завдань 

 

Тематика доповіді 

1. Використовуючи рекомендації літературних джерел, результати проведення 

функціональної діагностики на практичних заняттях і самодіагностики, розробити 

анатомічні характеристики спортсменів  різної спеціалізації Доступно: 

https://www.fizkulturaisport.ru/ocenka/otbor/236-modelnye-harakteristiki-

sportsmenov.html?showall=1 

2. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях, 

рекомендації літературних джерел розробити індивідуальну оздоровчу систему з 

урахуванням обраного виду спорту Доступно:  http://kts-

osvita.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=426&Itemid=68 

Теми рефератів  

  

1 Практичне значення вивчення скелету 

2 Значення м'язової системи при виконанні фізичного навантаження. 

3 Секреторний апарат ротової порожнини,    її допоміжні органи 

4 Будова товстого кишечнику та очеревини 

https://www.fizkulturaisport.ru/ocenka/otbor/236-modelnye-harakteristiki-sportsmenov.html?showall=1
https://www.fizkulturaisport.ru/ocenka/otbor/236-modelnye-harakteristiki-sportsmenov.html?showall=1
http://kts-osvita.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=426&Itemid=68
http://kts-osvita.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=426&Itemid=68


5 Межі та розташування органів дихання 

6 Статеві органи та їх фізіологічне значення 

7 Похідні шкіри та іх роль у життєдіяльності 

8 Порушення функції ендокринних залоз та наслідки 

9 Серцево-судинна система  у фізіологічній інтеграції організму 

 

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.  Екзамен. 

 

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. Розкрийте взаємозв’язок суглобів і м’язів.  

2. Дайте характеристику складу крові. 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

Для заліку 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 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 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

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. 

4 бали  

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. 

3 бали 

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. 

2 бали 

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. 

1 бал  

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. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Для екзамену: 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 задовільно 

1-25 не задовільно 

 

Схема розподілу балів 

Для іспиту 

 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4 

10 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи з 

ваговим коефіцієнтом 

0,1 

50 балів (підсумковий 

контроль) – за 



результатами іспиту з 

ваговим коефіцієнтом 

0,5 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль)  

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

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. 

4 бали  

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. 

3 бали 

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. 

2 бали 

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. 

1 бал  

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. 

0 балів  

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 навчального матеріалу 5 

Доповідь 5 

Реферат 5 

 

Критеріями оцінювання  доповіді є вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 

викладені  у проблематиці обраної теми.  



Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення 

на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела.  

Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення.  

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 5 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 проведеного іспиту  з урахуванням 

поточного та проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), веб-сервіс Google 

Classroom. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела  

1. Анатомія людини: підручник / Коляденко Г.І. - К.: Либідь, 2007. - 381с. 

2. Анатомія, фізіологія дітей (з основами гігієни та фізичної культури): Підручник / 

3. Антонік В.І., Антонік І.П., Андріанов В.Є. - К.: Професіонал. Центр навчальної 

літератури, 2009. - 335с. 

4. Дубровский В.И. Спортивная физиология: учеб. для сред. и высш. учеб. заведений по 

физ. культуре/ В.И. Дубровский. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 462с.  

5. Общий курс физиологии человека и животных [Текст]: учебник: в 2 т. / под ред. А.Д. 

Ноздрачева. - М: Высшая школа, 1991. т. 1. – 567с.  

6. Основы физиологии человека: учебник: в 2 т. / под ред. Б.И. Ткаченко - С-Пб., 1994. т. 2. 

– 413с.  

7. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 

Учебник. – М.: Олимпия Пресс, 2005. – 528с.  

 

Додаткові: 

1. Фізіологія людини: Підручник / В.І.Філімонов. -  К.: ВСВ «Медицина», 2010. - 776с. 

2. Фізіологія людини і тварин. Фізіологія м’язів і м’язової діяльності: Навчальний посібник. 

За ред. П.Д.Плахтія - Кам’янець – Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011.-164с. 

3. Анатомія людини: Навчальний посібник / Коляденко Г.І. - К.: Либідь, 2007. - 381с. 

4. Основи шкільної гігієни та валеології. Теорія, практикум, тести: Навчальний посібник / 

Плахтій П.Д., Підгорний В.К., Соколенко Л.С. - Кам’янець – Подільський, 2009. - 332 с. 

5. Вікова фізіологія. Теорія, практикум, тести: Навчальний посібник / Плахтій П.Д., Мисів 

М.П., Циганівська О.І. - Кам’янець – Подільський, 2008. - 332 с. 

 

10.3. Інтернет-ресурси 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635b2ad68a5c43b88421316d36_0.html 

http://www.studmed.ru/fizicheskaya-kultura-i-sport/ 

zabor.zp.ua/Studentu/Referat.htm 

dir.meta.ua/ru/science-education/students-sites/ 

https://classomsk.com/zashhita-prav-rabotnika-i-rabotodatelya/oxrana-truda-v-obrazovatelnom-

uchrezhdenii-dokumenty-ob-oxrane.html 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635b2ad68a5c43b88421316d36_0.html
http://www.studmed.ru/fizicheskaya-kultura-i-sport/
https://classomsk.com/zashhita-prav-rabotnika-i-rabotodatelya/oxrana-truda-v-obrazovatelnom-uchrezhdenii-dokumenty-ob-oxrane.html
https://classomsk.com/zashhita-prav-rabotnika-i-rabotodatelya/oxrana-truda-v-obrazovatelnom-uchrezhdenii-dokumenty-ob-oxrane.html

