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Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Спортивна фізіологія» призначена для підготовки 

бакалаврів. Курс «Спортивна фізіологія» має важливе значення в системі 

навчання бакалаврів, оскільки ця дисципліна дає загальне розуміння про 

функціонування систем організму в умовах спортивної діяльності.  Курс 

«Спортивна фізіологія» відноситься до вибіркових професійно орієнтованих 

дисциплін. Студентам пропонується загальне ознайомлення із адаптаційними 

реакціями серцево-судинної, дихальної, нервової систем в умовах спортивної 

діяльності. 

Мета курсу: засвоїти обсяг знань і навичок, які повинні одержати студенти 

щодо проведення спортивних тренувань та занять з фізичного виховання;  

сформувати у студентів  цілісного уявлення про наукові відомості, що 
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стосуються фізіології м’язової діяльності людини, про зміни, які відбуваються в 

організмі спортсмена під впливом фізичних навантажень. 

Завдання курсу: сформувати у студентів систему знань про фізіологічну 

характеристику різних видів спортивної діяльності та фізіологічні механізми 

адаптації організму   до різних чинників зовнішнього середовища, в тому числі 

і до спортивної діяльності. 

Засвоєння курсу «Фізична реабілітація» повинно також базуватися на 

знаннях, які одержані студентами з анатомії, біохімії, фізіології а також 

прикладних предметів, які викладаються для студентів спеціальності «Середня 

освіта (Фізична культура)».  

Чому ви маєте обрати цей курс? 

Майбутні фахівці зі спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» 

повинні знати та вміти впроваджувати у навчальний процес систему знань 

стосовно збереження здоров’я у осіб, що займаються фізичними вправами та 

відновлення здоров’я у осіб із захворюваннями; адаптацію серцево-судинної 

системи до м’язової діяльності, адаптаційні реакції дихальної системи на 

тренувальне навантаження; вплив чинників навколишнього середовища на 

м’язову діяльність: вплив високої температури навколишнього середовища на 

м’язу діяльність та виконання м’язової діяльності в умовах зниженої 

температури навколишнього середовища.  

Для проведення занять з фізичної культури і спорту необхідно вміти 

оцінювати функціональний стан серцево-судинної, дихальної та вегетативної 

нервової систем за допомогою функціональних проб; визначати та оцінювати 

загальну фізичну працездатність та аеробну продуктивність; складати 

індивідуальні фізкультурно-оздоровчі режими; оцінювати вплив фізичних 

навантажень різної інтенсивності на організм людини.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 – функціональні зміни в організмі спортсмена (на клітинному, 

тканинному, органному і системному рівнях організації), які відбуваються в 

процесі занять спортом, а також  патофізіологічні  зміни органів і систем 

організму,  які можуть виникати при нераціональному тренувальному режимі і 

фізичних перевантаженнях;  

– функціональні закономірності адаптації організму спортсменів до різних 

чинників зовнішнього середовища, в тому числі і до спортивної діяльності. 

вміти:  

        – вільно користуватися поняттями, що розкривають суть предмета  

«Спортивна фізіологія»;  

        – володіти практичними навичками визначення і оцінки фізичного 

розвитку спортсмена, а також використовувати фізіологічні дані для цілей 

відбору і спортивної орієнтації;  

        – науково обґрунтовувати проведення тренувального процесу і 

прогнозувати технічні результати  на основі фізіологічних показників організму 

спортсмена. 
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Опис навчальної дисципліни 
 

Теми  Результати навчання  Завдання  

Змістовний модуль 1. 

Спортивна фізіологія.  

Введення у фізіологію 

фізичних вправ, сутність руху. 

Фізіологічна класифікація 

фізичних вправ. Динаміка 

фізіологічних станів організму 

при спортивній діяльності. 

Довгочасна фізіологічна 

адаптація до тренувальних 

навантажень. Структура та 

функції скелетного м’язу. 

Скелетний м’яз та фізичне 

навантаження. Характеристика 

повільно скоротливих та швидко 

скоротливих волокон. Типи 

волокон та м’язове 

навантаження. Типи м’язового 

скорочення. Нервово-м’язова 

адаптація до силової підготовки. 

Чинники, що необхідні для 

виконання руху. Енергетичні  

системи. Гормональна регуляція 

м’язової діяльності. Причини 

виникнення стомлення. Проміжні 

продукти метаболізму та 

стомлення. Кардіо-респіраторна 

система та м’язове 

навантаження. Реакції серцево-

судинної системи на фізичне 

навантаження. Легенева 

вентиляція при фізичному 

навантаженні. Адаптація 

серцево-судинної системи до 

м’язової діяльності. Адаптаційні 

реакції дихальної системи на 

тренувальне навантаження. 

Обсяг тренувальних 

навантажень. Засоби, що 

підвищують м’язову діяльність. 

Вплив чинників навколишнього 

середовища на м’язову 

діяльність. заняття м’язовою 

діяльністю особливих категорій 

населення. Вплив високої 

температури навколишнього 

середовища на м’язу діяльність. 

Виконання м’язової діяльності в 

умовах зниженої температури 

навколишнього середовища. 

Розвиток і молодий спортсмен. 

Індивідуальні завдання 
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Процес старіння та літній 

спортсмен.  

Змістовний модуль 2. 

Спортивна медицина. 

Лікарський контроль під час 

занять фізичною культурою та 

спортом. Сучасні уявлення про 

спортивну медицину. Основні 

завдання і зміст лікарського 

контролю. Методика 

комплексного лікарського 

обстеження. Визначення та 

оцінка фізичного розвитку 

людини. Дослідження та оцінка 

функціонального стану серцево-

судинної, дихальної та 

вегетативної нервової систем за 

допомогою функціональних 

проб. Аналіз результатів 

комплексного лікарського 

обстеження. Лікарський 

висновок. Визначення та оцінка 

загальної фізичної 

працездатності та аеробної 

продуктивності. Толерантність 

до фізичних навантажень. 

Кількісна оцінка рівня фізичного 

здоров’я людини. Складання 

індивідуальних фізкультурно-

оздоровчих режимів. Оцінка 

впливу фізичних навантажень 

різної інтенсивності на організм 

людини. Загальна 

характеристика впливу фізичних 

навантажень різної інтенсивності 

на організм. Передпатологічні 

стани, захворювання та 

ушкодження, які виникають при 

нераціональних заняттях 

фізичною культурою та спортом. 

Засоби відновлення і стимуляції 

при оздоровчому та спортивному 

тренуванні.  Загальні основи 

фізичної реабілітації.  

Індивідуальні завдання 

Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів:  

Загальні компетентності: 

       КЗ 1. Здатність застосовувати знання та уміння до розв’язання практичних 

завдань у сфері фізичного виховання і спорту. 
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        КЗ 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.   

        Спеціальні компетентності: 

        КС 1. Здатність до формування системи знань щодо категорій 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, фізіологічних основ 

фізичного виховання і спорту, дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки та сучасних тенденцій у цій галузі знань, опанування 

методологічного апарату організації педагогічної діяльності з організації 

фізичного виховання. 

КС 4. Здатність до формування системи знань щодо категорій масового 

спорту та оздоровчої фізичної культури.  

КС 8. Здатність до оволодіння навичками роботи з різними віковими та 

соціальними групами населення. 

 

Навчальні методи та техніки 

 

         Під час викладання курсу будуть використовуватися лекції,  розповіді, 

пояснення, дискусія,  практико-орієнтоване навчання.  

  

Політика оцінювання 

 

          Політика щодо відвідування:   

       – за наявності об’єктивних причин (напр.: хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу.  

          Політика щодо академічної доброчесності:   

        – списування під час контрольних робіт і складання заліку та інших 

контрольних форм перевірки заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів);   

        – мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час підготовки 

практичних завдань в процесі заняття.  

         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.  

        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 із дозволу відділу аспірантури за 

наявності поважних причин (напр.: участь у змаганнях, конференціях тощо) і 

оцінюється без зниження оцінки.  
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Оцінювання 

 

       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 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.  

 

для екзамену 

Поточне тестування, самостійна та індивідуальна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль №1             Змістовий 

 модуль № 2 
          

         20 

 

100 

50 30 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Агаджанян Н. А. Адаптация и резерви организма. М. : Физкультура и спорт, 

1983. 127 с. 

2. Агаджанян Н. А., Шабатура И. Н. Биоритмы, спорт, здоровье.  М.: 

Физкультура и спорт, 1989. 208с.  
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3. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте.  Киев. : Олимпийская литература, 1997. 285 с. 

4. Энока Р. М. Основы кинезиологии.  Киев. : Олимпийская література, 1998. 

250 с. 

5. Шварц В. Б., Хрущов С. В. Медико-биологические аспекты спортивной 

ориентации и отбора.  М. : Ф.К.и С. 1984. 181с. 

6. Спортивная медицина. Справочное издание. М. : Терра-Спорт, 2003. 240 с. : 

ил.  

 

Додаткова 

 

1. Башкиров П. Н. Учение о физическом развитии.  М.1962.  399 с. 

2. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. Учебник для 

институтов физической культуры. М.: Физкультура и спорт, 1991. 543с. 

3. Щегольков А. Н. Ультраструктурные изменения эндотелия кровеносных 

капиляров миокарда в условиях различной двигательной активності.  

Диссертация доктора биологических наук, 1990. Киев. 437 с. 

4. Эдвард Т. Хоул, Б. Дон Френкс. Оздоровительный фитнесс. Дон Френкс.  

Киев. : Олимпийская литература, 2000. 367 с. 

 

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://bgd.kdu.edu.ua/uk/content/metodichne-

zabezpechennya  


