
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 <<Кінезіологія>> 

1. Код: ПП5; 

2. Назва: Кінезіологія; 

3. Тип: Обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кубай Г.В., кандидат наук з 

фізичного виховання і спорту, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

аналізувати кінематику та динаміку рухових дій за матеріалами об’єктивної реєстрації фізичних 

вправ; кількісно оцінювати біомеханічні характеристики тіла людини та її рухових дій; кількісно 

оцінювати рівень розвитку основних рухових якостей. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

поточний контроль, екзамен. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу: (перелік тем) Загальні принципи та класифікація руху. Визначення термінів у 

кінезіології. Площинна класифікація положень та руху. Методи вимірювання амплітуди руху у 

суглобах. Нормальне кінцеве відчуття. Поступальний та обертальний рух. Властивості 

суглобового руху: Ступінь свободи руху. Замкнуті та незамкнуті  кінематичні ланцюги. 

Артрокінематика. Опуклі та увігнуті суглобові поверхні. Рух суглобових поверхонь. Суглобові осі. 

 М’язова активність та сила: функціональна термінологія м’язової сили. Вимірювання м’язової 

сили. Особливості прояву м’язової сили. Особливості прояву м’язової сили. Типи м’язового 

скорочення. Види м’язової активності. Адаптивні процеси: Ефект розминки. М’язів тонус, форми 

гіпертонусу. Види гнучкості. Біль та ушкодження м’язів. Спазм м’язів та м’язова деформація. 

Загальні принципи тренування: Принципи тренування. Тренування сили. Динамічний метод 

тренування. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Біомеханіка спорту: навчальний посібник для студентів ВНЗ з ФВ і С / за заг. ред.  

А. М. Лапутіна. – К.: Олімпійська література, 2005. – 319 с. 

2. Боген М. М. Обучение двигательным действиям / М. М.  Боген – М.: Физкультура и спорт,  

1985. – 192 с. 

3. Донской Д. Д. Биомеханика: учебник для ин-тов физ. культуры / Д. Д. Донской, В. М. Зациорский 

– М.: Физкультура и спорт, 1979. – 264 с.  

4. Зациорский В. М. Биомеханические основы выносливости / В. М. Зациорский, С. Ю. Алешинский, 

Н. Я. Якунин – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 207с. 

5. Зациорский В. М. Биомеханика двигательного аппарата человека / В. М. Зациорский, А. С. Аруин, 

В. Н. Селуянов – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 143 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
12 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, 54 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен усний в кінці 3-ого семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                     І.М. Григус, д.мед.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PP5; 

2. Title: Kinesiology; 

3. Type: Mandatory; 

4. Level of higher education: I (Bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when studying discipline: 3; 

7. Number of established ECTS credits: 2,0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kubai H.V., candidate of 

physical training  and sports, associate professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

to analyze kinematics and dynamics of motor actions on the materials of objective registration of physical 

exercises; 

to quantify the biomechanical characteristics of the human body and its motor activity; 

quantitatively assess the level of development of basic motor qualities. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, current control, exam. 

11.  Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
      Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
12. Course contents: (list of topics) General principles and classification of the movement. Definition of 

terms in kinesiology. Plane classification of positions and movement. Methods of measuring the amplitude 

of motion in the joints. Normal ultimate sensation. Progressive and rotational motion. Properties of articular 

movement: Degree of freedom of movement. Closed and unlocked kinematic chains. Artрrokinematics 

Convex and concave articular surfaces. Movement of articular surfaces. Articular axis. Muscular activity and 

strength: functional terminology of muscle strength. Measurement of muscle strength. Features of 

manifestation of muscular strength. Types of muscle contraction. Types of muscle activity. Adaptive 

processes: The effect of warm-up. Muscle tone, forms of hypertension. Types of flexibility. Pain and muscle 

damage. Muscle spasm and muscle strain. General principles of training: Principles of training. Training of 

strength. Dynamic training method. 
13. Recommended editions: (indicate up to 5 sources) 

1. Biomechanics of sport: a textbook for students of high school with FV and C / for colleges. Ed. 
A.M. Laputin. - K.: Olympic literature, 2005. -319 p. 

2. Bogen M. М. Training for motor actions / Bogen M. М. - M .: Physical culture and sports, 1985. - 192 p. 

3. Donskoy, D. D. Biomechanics: A Textbook for institutes of physical culture / D. D. Donskoy,            

V. M.  Zatsiorsky – M. : Physical training and sports, 1979. - 264 p. 

4. Zatsiorsky V. M. Biomechanical bases of endurance / V. M. Zatsiorsky, S. Y. Aleshinsky, N. Y. Yakunin 

– M.: Physical training and sports, 1982. - 207p. 

5. Zatsiorsky V. M. Biomechanics of the human motor apparatus / V. M. Zatsiorsky, A. S. Aruin,            

V. N.  Seluyanov – M.: Physical training and sports, 1981. - 143 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
12 hours lectures, 24 hours laboratory works, 54 h. independent work. Together - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): oral examination at the end of the 3rd semester. 

Current control (60 points): testing, questioning 

16. Teaching language: ukrainian. 

 
 

Manager of department                                    I.M. Grigus, doctor of medical sciences, professor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


