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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Біомеханіка 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 014.11 «Середня освіта (Фізична 

культура)» 

Рік навчання І, семестр І1 

Кількість кредитів: 3,  

Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-

zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-

formy-navchannya-zi-specialnosti 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Антонова Олена Іванівна 

Профайл викладача http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/antonova-olena-

ivanivna-0 

Контактна інформація Ел. адреса: antonovaei@ukr.net  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні, практичні заняття (оглядові лекції, 

заняття із застосуванням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, проведення 

бесід та дискурсій), самостійна робота з використанням навчальної та наукової 

літератури, консультування з викладачем.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Біомеханіка» є формування у 

студентів  цілісного уявлення про фізичні і хіміко-біологічні процеси в організмі 

людини, механіку живого організму, електромагнітні, оптичні, акустичні 

властивості тканин, клітин і клітинної мембрани. 

Курс «Біомеханіка» таким чином є складовою частиною загально 

біологічної підготовки майбутніх спеціалістів і має сугубо професійну 

http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/antonova-olena-ivanivna-0
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/antonova-olena-ivanivna-0
mailto:antonovaei@ukr.net
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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спрямованість.  

. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Біомеханіка» є: 

– надати студентам теоретичні знання про подоби біологічних систем, 

елементи біологічної термодинаміки; 

– сформувати у студентів систему знань про біомеханічні аспекти будови та 

функції клітини, мембрани, тканин, опорно-рухової, серцево-судинної, дихальної 

систем, біологічних рідин. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Фахові: 

          ФК-4 Здатність формувати в учнів ключові компетентності та уміння, а 

також здійснювати інтегроване навчання 

ФК-9 Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові, 

фізіологічні та інші індивідуальні особливості учнів 

Програмні результати навчання: 

Знання та розуміння: 

          ПРН-9 Загальні основи навчання руховим діям. Механізм формування 

рухових умінь та навичок  

           ПРН-11 Морфологічні та фізіологічні особливості людського організму в 

онтогенезі 

           ПРН-12 Фізіологічні, біомеханічні та медико-біологічні основи м’язової 

діяльності. Механізм впливу фізичних вправ на організм людини 

 

Застосування знань та умінь: 

ПРН−20 Добирати відповідні засоби, методи навчання та розвитку 

фізичних якостей з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, курсу 

навчання тощо  
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Структура курсу 

К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
а

м
.р . 

Змістовий модуль 1. Вступ. Біомеханічні аспекти систем та органів. 

2 2 8 Тема 1. Подоби біологічних 

систем. Елементи біологічної 

термодинаміки. Алометрія. 

Приклади алометричних 

залежностей. Безрозмірні 

параметри, які 

використовуються в 

біомеханіці: маса крові – маса 

серця, маса крові – маса 

легень, час дихального циклу 

– час серцевого циклу, числа 

Рейнольдса, Ейлера, Фруда. 

Використання методів 

термодинаміки до 

макроскопічних систем. 

Відкриті, замкнуті, ізольовані 

термодинамічні системи. Три 

закони термодинаміки, закон 

Гесса. 

ПРН-11 Морфологічні 

та фізіологічні 

особливості людського 

організму в онтогенезі 

Індивідуальні 

завдання 

2 2 10   Тема 2. Біомеханіка 

матеріалів. Опис деформації 

матеріалу, поняття 

деформації, види деформації. 

Плоска деформація і 

деформація здвигу. 

Напруження в сегменті, що 

деформується. Пружність 

біологічних матеріалів. 

В’язкопружність біологічних 

матеріалів. Властивості 

комбінованих моделей. 

Біомеханічна класифікація 

біологічних тканин. 

ПРН-9 Загальні основи 

навчання руховим 

діям. Механізм 

формування рухових 

умінь та навичок  

 

Індивідуальні 

завдання 

4 2 10   Тема 3. Біомеханічні 

властивості кістки. 

Біомеханіка рухової системи 

людини. Пружні властивості 

кісток для деформацій розтяг-

стиснення, згибання, 

викручування. Питома енергія 

деформації. Неоднорідність 

механічних властивостей 

кістки. Часові ефекти 

властивостей. Моделювання 

неоднорідного матеріалу. 

ПРН-9 Загальні основи 

навчання руховим 

діям. Механізм 

формування рухових 

умінь та навичок  

ПРН-11 Морфологічні 

та фізіологічні 

особливості людського 

організму в онтогенезі 

ПРН-12 Фізіологічні, 

біомеханічні та 

медико-біологічні 

Індивідуальні 

завдання 
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Анізотропія кісток. 

Електромеханічні, акустичні 

властивості кісток. Прикладні 

аспекти біомеханічних 

властивостей кісток. 

Приклади впливу на рухову 

систему. Приклади 

використання біомеханічних 

розрахунків на практиці. 

Використання біомеханіки 

при складних переломах. 

основи м’язової 

діяльності. Механізм 

впливу фізичних вправ 

на організм людини 

2 2 8  Тема 4. Основи реології 

крові. Будова і функції крові. 

Механічні характеристики 

крові. Методи вивчення 

механічних властивостей 

клітин крові. Віскозиметрія 

крові. Ротаціонний і 

капілярний віскозиметр. 

Результати віскозиметрії 

крові. Мікрореологічне 

дослідження крові. Спеціальні 

питання реології крові: 

зсідання еритроцитів, 

акустичні властивості крові, 

оптичні властивості, 

електричні властивості, 

магнітні, травми крові, 

гемоліз, зсідання крові. 

ПРН-9 Загальні основи 

навчання руховим 

діям. Механізм 

формування рухових 

умінь та навичок 

ПРН−20 Добирати 

відповідні засоби, 

методи навчання та 

розвитку фізичних 

якостей з урахуванням 

індивідуальних 

особливостей учнів, 

курсу навчання тощо  

 

Індивідуальні 

завдання 

2 2 8  Тема 5. Біомеханіка серцево-

судинної системи. Будова і 

функції серцево-судинної 

системи. Будова і функції 

судин. Біомеханічні 

властивості судин. 

Особливості гідродинаміки 

різних відділів серцево-

судинної системи: аорта, 

артерії, артеріоли, 

перекапімерні сфінктери, 

капіляри, вени, шунтові 

судини. Біомеханічні 

дослідження серцевого м’язу: 

електрокардіограма, 

тендокардіограма, 

вимірювання тиску, 

ехокардіографія, 

дюнакардіограма, 

балистокардіограма, 

сфигмограмма судин. Модель 

пружного резервуару. 

 ПРН-11 
Морфологічні та 

фізіологічні 

особливості людського 

організму в онтогенезі 

Індивідуальні 

завдання 

2 2 8  Тема 6. Біомеханіка м’яких ПРН-9 Загальні основи Індивідуальні 
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тканин. Загальні властивості 

м’яких тканин: нестисливість, 

анізотропія, часові ефекти, 

невизначеність початкового 

стану, невизначеність 

природного стану. Структура і 

функції м’язів, види м’язів: 

гладенькі і смугасті. 

Скорочення м’язів. 

Експерименти із зразками 

м’язової тканини в 

біомеханіці. 

навчання руховим 

діям. Механізм 

формування рухових 

умінь та навичок  

ПРН-12 Фізіологічні, 

біомеханічні та медико-

біологічні основи 

м’язової діяльності. 

Механізм впливу 

фізичних вправ на 

організм людини 

завдання 

2 2 8  Тема 7. Біомеханіка 

дихальної системи. Структура, 

функції і механічні 

властивості дихальної 

системи. Будова альвеол. 

Реологічна модель для 

бронхіального слизу. 

Порівняльна біомеханіка 

дихальної системи. 

Моделювання дихальної 

системи: модель із 

скупченими параметрами, 

модель із розділеними 

параметрами. 

ПРН−20 

Добирати відповідні 

засоби, методи 

навчання та розвитку 

фізичних якостей з 

урахуванням 

індивідуальних 

особливостей учнів, 

курсу навчання тощо  

 

Індивідуальні 

завдання 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання  

 
№ 

з/п 
Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 
Завдання до практичних  

занять 

http://193.189.127.179:5010/ 

Вчасність виконання завдань 

2 

Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

http://193.189.127.179:5010/ Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці теми 
Правильність, вчасність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне:  

         Модульно-рейтингова система оцінки знань передбачає 100 бальну шкалу, 

тобто 100 балів – це максимальна кількість балів, які студент може отримати за 

академічну успішність в процесі вивчення предмету за вищевказаний об’єм 

кредиту.  Оцінка знань студента за семестр враховує оцінки, отримані за всі види 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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проведених занять, за поточне і модульне тестування (наприклад, за виконання 

практичних, лабораторних занять, і так далі) з урахуванням вагових коефіцієнтів. 

Опитування (відповідь чи доповнення) – 0-5 балів.  

 

Поточне тестування, самостійна та індивідуальна 

робота 

Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль №1                       

         20 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

10 10 10 10 10 10 20 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Студент зобов’язаний відвідувати заняття всіх видів відповідно до 

встановленого розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд.  

2. За наявності об’єктивних причин (напр.: хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

3. Умови допуску до підсумкового контролю:  

       – відвідування (або відпрацювання) усіх занять;   

       – наявність конспекту лекції чи самопідготовки;  

       – активна участь у практичних заняттях (відповіді на запитання, доповнення);  

       – вчасне виконання домашніх завдань з самостійної роботи;   

       – складання підсумкових завдань за змістовним модулем.  
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       4. Умови щодо дедлайнів та перескладання:   

       – роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за 

вид діяльності балів);  

      – перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (напр.: 

участь у змаганнях, конференціях тощо) і оцінюється без зниження оцінки. 

         5. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


10 

  

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести. 

Рекомендована література 

Базова 

1. Александер Р. Биомеханика. М., 1970. 380 с. 

2. Богданов К. Ю. Физик в гостях у биолога. М.: Наука, 1986. 142 с. 

3. Баранов А. П. Сборник задач и вопросов по медицинской физике. Минск, 

1982. 192 с. 

4. Волькенштейн М.В. Биофизика.  М.: Наука, 1988.  420 с. 

5. Знаменский В. А. Что называют биомеханикой?. Воронеж, 1991. 120 с. 

6. Іщейкіна Ю.О. Медична і біологічна фізика [Навчальний посібник].  

Полтава: Шевченко Р.В.,  2012. 352 с.  

7. Медична і біологічна фізика / За ред. О. В. Чалого, 2-ге видання. К.: Книга-

плюс, 2004. 352 с. 

 

Додаткова: 

         1. Антонова О.І. Вплив програми фізичної реабілітації на відновлення 

рухливості плечового суглоба у пацієнтів з геміпарезом у період ремісії після 

інсульту. ХХVI Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності 

суспільства». (24-25 квітня 2019 р.).  Кременчук: КрНУ, 2019. С. 316. 

          2. Антонова О.І. Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на 

розвиток рухових функцій при захворюваннях на дитячий церебральний параліч. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми і 
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перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти». (25 

квітня 2019 р.).  Кременчук: Методичний кабінет, 2019. С. 123–126. 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

 

        Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. Для інтеграції студентів із 

обмеженими можливостями в освітній процес Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського створена система дистанційного 

навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних 

технологій. Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна 

знайти за посиланням:  http://krnu.org/course/view.php?id=1073 

 

 

            

http://krnu.org/course/view.php?id=1073

