
Кінезіологія 

Тип дисципліни: 
нормативна. 

Семестр: 
другий.  
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 120 (4 – кредити ЄКТС), аудиторні години: лекції – 8, практичні – 
8.  
Лектор:   
канд. пед. наук, доцент Герасименко С.Ю. 

Результати навчання: 
– знати біомеханічні характеристики рухового апарату людини та її рухової діяльності, 
біомеханічне обґрунтування та оцінку рухових якостей людини, біомеханічні особливості 
різних видів рухової функції людини у процесі фізичного виховання;  
– вміти аналізувати кінематику та динаміку рухових дій за матеріалами об’єктивної 
реєстрації фізичних вправ,  
– вміти кількісно оцінювати біомеханічні характеристики тіла людини та її рухових дій; 

– вміти кількісно оцінювати рівень розвитку основних рухових якостей.  
Спосіб навчання: 
аудиторне.  
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
– анатомія людини; 

– фізіологія людини.  
Зміст навчальної дисципліни:  
Кінезіологія, як наука і навчальна дисципліна. 

Кінематичні характеристики тіла людини та її рухових дій. 

Динамічні характеристики тіла людини. 

Біомеханічні особливості м’язового скорочення. 

Біомеханічні аспекти силових і швидкісних якостей. 

Біомеханічні аспекти витривалості і гнучкості. 

Біомеханічні аспекти спритності. 

Біомеханічні особливості рухового апарату людини. 

Положення центрів мас тіла людини, окремих його частин та способи їх визначення. 

Вікові, індивідуальні, групові і статеві біомеханічні особливості моторики людини.  
Рекомендована література:   
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с. 

2. Вибрані лекції з кінезіології : метод. посіб. / розроб.: Олег Юрійович Рибак, Людмила 

Іванівна Рибак. – Львів : ЛДУФК, 2010. – Ч. 2 : Біомеханічний аналіз рухових дій. – 75 с. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: виконання практичних завдань, виконання контрольних робіт. 

– підсумковий контроль: екзамен – у другому семестрі.  
100-бальна шкала оцінювання.  
Мова навчання: 
українська. 

Кафедра: 

теорії та методики фізичного виховання 


