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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Біомеханіка фізичних 

вправ з елементами динамічної анатомії» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 014 Середня 

освіта (Фізична культура).  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення здобувачами 

вищої освіти факультетів фізичного виховання педагогічних університетів  

історії розвитку біомеханіки, теорії та методики її  викладання, набуття 

знань, умінь і навичок, необхідних для самостійної роботи з біомеханіки. 

Міждисциплінарні зв’язки: основою бази навчальної дисципліни 

«Біомеханіка фізичних вправ з елементами динамічної анатомії» є  анатомія 

людини, спортивна морфологія і спортивна метрологія, , фізіологія спорту, 

валеологія.  

Програма навчальної дисципліни містить чотири 

змістові модулі: 

         Змістовий модуль 1.   Предмет і завдання біомеханіки.  

         Змістовий модуль 2.Механічні властивості ланок і їхніх з`єднань. Види 

навантажень і характеристика їхньої дії. З`єднання ланок.  

         Змістовий модуль  3.  Рухові дії як система рухів.  

        Змістовий модуль   4  Рухова задача і програма. Координація прямувань 

людини. Зміна напрямків у фізичному  вихованні. 

  

1. Мета і завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Головна мета полягає у наданні майбутнім фахівцям з фізичного 

виховання і спорту комплексу теоретичних і науково-практичних знань, що 

дають змогу кваліфіковано забезпечити навально-виховну, начально-

тренувальну та фізкультурно-оздоровчу роботу з різним контингентом.  

Як наука, біомеханіка має бути основою для опанування студентами 

дисциплін професійно-орієнтованого циклу і повинна забезпечити 
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природньо-наукову підготовку, необхідну для формування професійних 

умінь та навичок. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  «Біомеханіка 

фізичних вправ з елементами динамічної анатомії» є: 

1.Забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до 

професійної діяльності вчителя фізичного виховання 

2.Сприяти формування у студентів  творчого світогляду вихованню 

педагогічного мислення та набуття системи теоретичних та практичних 

спеціальних знань.  

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі  компетентності: 

  загальні: 

 уміння формувати науковий світогляд в процесі аналізу різноманітних 

рухів тіл; 

 знати основні закони кінематики і динаміки поступових і обертальних 

рухів; 

 знати особливості роботи рухового апарату як біологічної системи; 

 знати енергетичні основи спортивних рухів. 

спеціальні: 

 уміти використовувати основні закони біомеханіки для аналізу 

закономірностей руху людини; 

 уміти використовувати закони забезпечення для управління 

руховими діями; 

 уміти використовувати отримані знання для вдосконалення 

спортивної техніки; 

 уміти використовувати отримані знання для вдосконалення 

спортивної техніки; 

 уміти використовувати біомеханічні методи для аналізу впливу 

різних факторів (спеціалізація, вік, стать та ін.) на техніку 

спортивних рухів. 
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На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин  / 3 кредити  ЕСTS 

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

       Змістовий модуль 1   Предмет і завдання біомеханіки. 

Тема 1. Предмет і завдання біомеханіки. Історія розвитку біомеханіки в 

Україні. 

Тема 2. Біомеханічні системи, що забезпечують рух людини. 

Тема 3. Біомеханічні характеристики при вивченні прямувань людини. 

Тема 4. Рухові дії як система рухів. 

       Змістовий модуль 2.Механічні властивості ланок і їхніх з`єднань.Види 

навантажень і характеристика їхньої дії. З`єднання ланок. 

Тема 5. «Золоте правило» механіки в русі людини. Механічна дія м’язів. 

Групові взаємодії м’язів. 

Тема 6. Характеристика рухів людини. Види структур у системі рухів. 

Фізична вправа як керована система. Інформація і її передача. 

        Змістовий модуль  3.  Рухові дії як система рухів. 

Тема 7. Рухові дії як система рухів. Керування руховими діями та системами. 

Тема 8. Біомеханічні закономірності гімнастичних вправ. 

Тема 9. Біомеханічні закономірності легкоатлетичних вправ. 

Тема 10. Біомеханічні закономірності переміщень тіла людини з ковзанням у 

воді. 

Змістовий модуль  4  Рухова задача і програма. Координація 

прямувань людини. Зміна напрямків у фізичному  вихованні 

Тема 11.Види статичних вправ. Положення на верхній опорі. Положення при 

нижній опорі. Зміна пози без перерви опори. Фазова структура прямувань на 

місці. 

Тема 12.Загальні основи наземних пересувань. Шагові прямування. Стартові 

дії. Види локомоцій. 

Тема 13.Плавучість. Механізм гребка. Опір водяного середовища 
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3. Рекомендована література. 

Базова 
       

1. Алешинский С.Ю., Зациорский В.М. Определение межзвеньевых 

моментов и внутренних сил, возникающих при движении человека. – 

//Теория и практика физической культуры. –  1974, N11. – с. 59. 

2. Антонік В.І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної 

культури: навчальний посібник/ В.І.Антонік., І.П. Антонік., 

В.Є.Андріанов.- К .: Видавничій дім «Професіонал», Центр учбової 

літератури, 2009.-336с. 

3. Баландин   В.И.,    Блудов   Ю.М.,   Плахтиенко   В.А. Прогнозирование 

в спорте. – М.: ФиС, 1986. – 192с. 

4. Верхошанский Ю.В. Основы специальной   физической подготовки 

спортсменов. – М.: ФиС, 1988. – 331с. 

5. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта / 

Л.В.Волков. – Киев, 2005.- 296с. 

6. Гросс Х.Х., Донской Д.Д. Рационализация спортивной техники на 

основе моделирования систем движения. //Теория и практика 

физической культуры. –  1974, N11. – С. 9–11.    

7. Донской   Д.Д.   Биомеханика   с   основами   спортивной техники. – 

М.:ФиС, 1971. – 288с.   

8. Донской Д.Д., Зациорский В.М. Биомеханика. – Учебник для МФК. – 

М.:ФиС, 1979. – 264с. 

9. Зациорский В.М., Аруин A.C., Сслуяном H.H. Биомеханика 

двигательного аппарата человека. – М.:ФиС,1981. – 143с. 

10. Зациорский В.М., Алешинский С.Ю.,Якунин Н .  А .  Биомеханические 

основы выносливости. – М.:ФиС, 1982. – 207с.    

11. Коренберг В.Б. Основы качественного биомеханического анализа. – 

М.: ФиС, 1979. – 208с.   

12. Матвеев  Л.П.  Основы     спортивной     тренировки. –  К.:Вища 

школа,1984. – 336с. 
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13. Папуша В. Фізичне виховання школярів: форми, зміст, організація. / 

В.Папуша. – Тернопіль: підручникиі посібники, 2008. – 192с. 

14. Петров В.А., Гагин Ю.А. Механика спортивных движений. – М.: ФиС, 

1974. – 232с. 

15. Платонов   В.Н. Теория   и   методика  спортивной тренировки. – 

К.:Вища школа, 1984. – 336с. 

16. Платонов В.Н.   Современная  спортивная тренировка. –  К.:Здоров’я, 

1980. – 336с. 

17. Практикум по биомеханике.:пособие для ИФК/Под редакцией И.М. 

Козлова//. – М.:ФиС, 1980. – 120с. 

18. Теория спорта. /Под редакцией В. Н. Платонова//. – К.: Вища школа, 

1987. – 424с. 

19.  Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та 

методики фізичного виховання /  За ред.. Т.Ю.Круцевич – 

К.:Олімпійська література, 2003.-Т.1.- 422с. 

20.  Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання школярів. Частина 1,2. / Б.М. 

Шиян. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан , 2001.- 272с. 

 

 

Допоміжна 

1. Бернштейн H.A. О ловкости и ее развитии. – М.:ФиС, 1991. – 288с. 

2. Запорожанов В.А. Контроль в спортивной  тренировке. – К.:Здоров’я, 

1988. – 144с. 

3. Зациорский   В.М.   Кибернетика, математика, спорт. –  М.:ФиС, 1969. 

– 200с. 

4. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с динамической и спортивной 

морфологии) Учебник для МФК. – М.:ФиС 1985. – 544с. 

5. Иванов В.В.  Комплексный контроль в подготовке спортсменов. – 

М.:ФиС, 1987. – 256с. 

6.   Лапутин А.Н. Обучение   спортивным    движениям – К.:Здоров’я,  

1986. – 216с. 
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7. Лапутин А.Н., Уткин В.Л. Технические средстваобучения.: Учебное 

пособие для ИФК – М ФиС, 1990. – 80с. 

8. Назаров В.Т.     Движения     спортсменов. –  Мн.:Полымя,1984. – 176с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Усне опитування, написання рефератів, співбесіда, усне та підсумкове 

звітування з виконаного завдання підготовка доповідей за вивченими 

темами. 

 


