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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є характеристика рухів у процесі занять 

фізичною культурою. Аналіз рухів відбувається вивчення зовнішньої картини рухової 

діяльності, з’ясування причин, які викликають і змінюють рухи, визначення топографії 

працюючих м’язів. Біомеханіка служить сполучною ланкою між теорією і практикою 

фізичного виховання, спорту і масової фізичної культури. 

В результаті проходження курсу біомеханіки, майбутні педагоги повинні навчитися 

розбиратися в складності рухових актів людини і усвідомити, що вони залежать від безлічі 

факторів і безперервно змінюються в процесі навчання і тренування. Уявлення про основи 

біомеханіки значно підвищують рівень професійної діяльності тренерів і фахівців в галузі 

фізичного виховання. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Біомеханіка” є формування у студентів 

сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань, які сприятимуть навикам 

самостійної роботи по проведенню навчально-тренувальних занять у середній школі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Біомеханіка” є теоретична та 

практична підготовка студентів спеціальності „Середня освіта (Фізична культура)” з питань: 

оволодіння системою педагогічних знань про закони побудови рухів людини у 

рухових діях; 

біомеханічного аналізу фізичних вправ з метою оптимізації рухової діяльності; 

здійснення біомеханічного контролю у процесі занять фізичним вихованням і 

спортом; 

основ теорії навчання руховим діям; 

використання сучасних біомеханічних технологій у фізичній підготовці; 

використання біомеханічних моделей у фізичній культурі і спорті. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

біомеханічні основи рухових якостей, диференціальні особливості рухової  

діяльності, техніку та тактику рухової діяльності у різних видах спорту, біомеханічні 

основи контролю у видах спорту та моделювання рухової діяльності спортсменів.  

вміти: 

творчо використовувати отримані знання у навчально-тренувальному процесі,  

проводити біомеханічний контроль у процесі змагальної та тренувальної діяльності 

спортсменів, визначати кінематичні, динамічні та енергетичні характеристики руху у видах 

спорту, вирішувати теоретичні та практичні завдання з використанням сучасних методів 

спортивного тренування. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівців: дисципліна 

«Біомеханіка» взаємопов’язана з дисциплінами «Теорія та методика фізичного виховання», 

«Анатомія людини», «Спортивна фізіологія». Набуті студентами знання можуть бути 

використані в майбутній практичній діяльності. 

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Предмет і метод біомеханіки 

Поняття про форми руху. Механічний рух в живих системах. Особливості 

механічного руху людини. Завдання вивчення рухів (загальне та часткові). Теорія 

біомеханіки спорту. Метод біомеханіки спорту. Розвиток біомеханіки спорту: передумови, 

напрямки розвитку біомеханіки людини, сучасний етап розвитку. Розвиток біомеханіки 

спорту в Україні. Зв’язок біомеханіки з іншими науками. 
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Тема 2. Біомеханічні характеристики тіла людини та її рухів 

Кінематичні характеристики: системи відліку відстані і часу, просторові 

характеристики (координати точки, тіла і системи тіл, траекторія точки), часові 

характристики (момент часу, тривалість руху, темп і ритм рухів), просторово-часові 

характеристики (швидкість точки і тіла, прискорення точки і тіла). 

Динамічні характеристики: інерційні (інертність, маса тіла, момент інерції тіла), 

силові (сила, момент сили, імпульс сили і імпульс момента сили), енергетичні (робота сили 

та її потужність, механічна енергія тіла) характеристики рухів. 

Тема 3. Будова і функції біомеханічної системи рухового апарату людини 

Біокінематичні пари і ланки, ступені вільності і зв’язки рухів. Ланки тіла як важелі і 

маятники. Біокінематичні ланцюги. 

Біодинаміка м’язів: механічні властивості м’язів, механіка м’язового скорочення, 

потужність, робота і енергія м’язового скорочення. Механічна дія м’язів: сила і результат 

тяги м’язів, різновиди роботи м’язів, групові взаємодії м’язів. 

Біомеханічна система: будова (ланки, механізми сполучень, м’язові синергії), 

властивості (енергетичне забезпечення рухів, пристосувальна активність). 

Тема 4. Біодинаміка рухових дій 

Геометрія мас тіла: загальний центр мас, центр об’єму і центр поверхні тіла. Складані 

рухи в біокінематичних лагнцюгах. Сили в рухах людини (інерції, пружної деформації, сили 

тяжіння, ваги, реакції опори). Зовнішні і внутрішні сили. Біоенергетика рухових дій. 

Біомеханіка дихальних рухів. 

Тема 5. Біомеханіка рухових якостей 

Поняття про рухові якості. Біомеханічна характеристика силових якостей. Залежність 

сили дії від параметрів рухових завдань. Біомеханічна характеристика швидкісних якостей. 

Динаміка швидкості. Рухові реакції. Залежності між швидкісними і силовими якостями. 

Біомеханічна характеристика витривалості (вимірювання, поняття втоми, економізація 

споривної техніки). Біомеханічна характристика гнучкості (пасивна і активна гнучкість). 

Тема 6. Біомеханіка обертових рухів. Збереження і зміна положення тіла 

Динаміка обертового руху. Механізм обертового руху ланки. Зміни обертового руху 

ланки і системи ланок. Керування рухами навколо осей зі зміною кінетичного момента 

системи. Керування рухами навколо осей зі збереженням кінетичного момента системи. 

Приклади обертових рухів. Обертові рухи без опори. Обертові рухи на опорі. 

Рівновага тіла людини. Умови врівноваження дії сил. Види рівноваги тіла та його 

стійкість. Рухи на місці. Рухи центру мас системи. Механізм наближення до опори і 

віддалення від неї. Механізми притягування і відштовхування. 

Тема 7. Локомоторні та переміщувальні рухи 

Загальні основи наземних локомоцій. Механізм відштовхування від опори. Крокові 

рухи. Стартові дії. Види локомоцій: стрибки, біг, ходьба, лижний хід, плавання, пересування 

з механічними перетворювачами (веслування, педалювання). 

Переміщувальні рухи: політ спортивних снарядів, сила, швидкість і точність у 

переміщувальних діях, ударні дії. 

Тема 8.  Індивідуальні і групові особливості моторики. Спортивно-технічна 

майстерність 

Тілобудова і моторика людини. Онтоґенез моторики. Руховий вік. Роль дозрівання і 

навчання у онтоґенезі моторики. Прогноз розвитку моторики. Особливості моторики жінок. 

Рухові переваги. 

Показники технічної майстерності. Об’єм і різнобічність технічної підготовленості. 

Раціональність техніки. Ефективність володіння спортивною технікою (абсолютна, 

порівняльна, реалізаційна). Засвоєність техніки: стабільність техніки, стійкість техніки, 

зберігання рухового вміння під час перерв у тренуваннях, автоматизованість. 
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2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Тема 1. Предмет і метод 

біомеханіки 
2  2  

2 

 

2 

2 

Тема 2. Біомеханічні харак-

теристики тіла людини та її 

рухів 

2  2 10  6 

Тема 3. Будова і функції 

біомеханічної системи 

рухового апарату людини 

2  2 6 

2 

 

2 

10 

Тема 4. Біодинаміка рухових 

дій 
2  2 6  10 

Тема 5. Біомеханіка рухових 

якостей 
2  2 36  20 

Тема 6. Біомеханіка оберто-

вих рухів. Збереження і зміна 

положення тіла 

2  2  

2 

 

2 

10 

Тема 7. Локомоторні та 

переміщувальні рухи 
2  2   10 

Тема 8. Індивідуальні і групо-

ві особливості моторики. 

Спортивно-технічна 

майстерність 

2  2     10 

Разом за семестр 16  16 58 6  6 78 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

 

№ з/п Перелік тем лекцій, їх анотації 
Кількість 

годин 

1 Тема 1. Предмет і метод біомеханіки 

Поняття про форми руху.  

Завдання вивчення рухів (загальне та часткові).  

Теорія і метод біомеханіки спорту. 

Розвиток біомеханіки спорту. 

Зв’язок біомеханіки з іншими науками [5; 12; 15]. 

2 

2 Тема 2. Біомеханічні характеристики тіла людини та її рухів 

Кінематичні характеристики: просторові, часові, просторово-часові. 

Динамічні характеристики: інерційні, силові, енергетичні [12; 26]. 

2 

3 Тема 3. Будова і функції біомеханічної системи рухового апарату 

людини 

Біокінематичні пари, ланки та ланцюги, ступені вільності і зв’язки 

рухів. 

Біодинаміка м’язів. 

Біомеханічна система: будова, властивості [8; 13; 14; 16; 18]. 

2 

4 Тема 4. Біодинаміка рухових дій 

Геометрія мас тіла. 

Складані рухи в біокінематичних лагнцюгах. 

Сили в рухах людини. 

Зовнішні і внутрішні сили. 

Біоенергетика рухових дій. 

Біомеханіка дихальних рухів та руху крові [26; 30]. 

2 

5 Тема 5. Біомеханіка рухових якостей 

Поняття про рухові якості. 

Біомеханічна характеристика силових якостей. 

Біомеханічна характеристика швидкісних якостей. 

Біомеханічна характеристика витривалості. 

Біомеханічна характeристика гнучкості [1; 5–7; 11; 15; 22]. 

2 

6 Тема 6. Біомеханіка обертових рухів. Збереження і зміна 

положення тіла 

Динаміка обертового руху. 

Механізм обертового руху. 

Керування рухами навколо осей зі збереженням кінетичного момента 

системи та зі зміною кінетичного момента.. 

Рівновага тіла людини. Види рівноваги тіла та його стійкість [1; 5; 

12].  

2 

7 Тема 7. Локомоторні та переміщувальні рухи 

Загальні основи наземних локомоцій. 

Механізм відштовхування від опори. 

Крокові рухи. 

Стартові дії. 

Види локомоцій: стрибки, біг, ходьба, лижний хід, плавання, 

пересування з механічними перетворювачами. 

Переміщувальні рухи: політ спортивних снарядів, сила, швидкість і 

2 
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точність у переміщувальних діях, ударні дії [2; 3; 5]. 

8 Тема 8. Індивідуальні і групові особливості моторики. 

Спортивно-технічна майстерність 

Тілобудова і моторика людини. Онтоґенез моторики. 

Особливості моторики жінок. Рухові переваги. 

Показники технічної майстерності.  

Засвоєність техніки: стабільність техніки, стійкість техніки, зберіганя 

рухового вміння під час перерв у тренуваннях, автоматизованість [5; 

12]. 

2 

Разом : 16 

 

Зміст оглядових лекцій для студентів заочної форми навчання 

 

№ з/п Перелік тем лекцій, їх анотації Кількість 

годин 

1 Тема 1. Предмет і метод біомеханіки. Біомеханічні 

характеристики тіла людини та її рухів. Будова і функції 

біомеханічної системи рухового апарату людини 

Поняття про форми руху. Завдання вивчення рухів (загальне та 

часткові). Теорія і метод біомеханіки спорту. Розвиток біомеханіки 

спорту. Зв’язок біомеханіки з іншими науками [5; 12; 15]. 

Кінематичні характеристики: просторові, часові, просторово-часові. 

Динамічні характеристики: інерційні, силові, енергетичні [12; 26]. 

Біокінематичні пари, ланки та ланцюги, ступені вільності і зв’язки 

рухів. Біодинаміка м’язів. Біомеханічна система: будова, властивості 

[8; 13; 14; 16; 18]. 

2 

2 Тема 2. Біодинаміка рухових дій. Біомеханіка рухових якостей 

Біомеханіка обертових рухів. Збереження і зміна положення тіла 

Геометрія мас тіла. Складані рухи в біокінематичних лагнцюгах. 

Сили в рухах людини. Зовнішні і внутрішні сили. 

Біоенергетика рухових дій. Біомеханіка дихальних рухів [26; 30]. 

Поняття про рухові якості. Біомеханічна характеристика силових, 

швидкісних якостей, витривалості, спритності, гнучкості [1; 5–7; 11; 

15; 22]. Динаміка та мехінізм обертового руху. Керування рухами 

навколо осей зі збереженням кінетичного момента системи та зі 

зміною кінетичного момента. 

Рівновага тіла людини. Види рівноваги тіла та його стійкість [1; 5; 

12]. 

2 

3 Тема 3. Локомоторні та переміщувальні рухи 

Загальні основи наземних локомоцій. Механізм відштовхування від 

опори. Крокові рухи. Стартові дії. Види локомоцій: стрибки, біг, 

ходьба, лижний хід, плавання, пересування з механічними 

перетворювачами. Переміщувальні рухи: політ спортивних снарядів, 

сила, швидкість і точність у переміщувальних діях, ударні дії [2; 3; 

5]. 

2 

Разом: 6 
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Перелік практичних занять  

для студентів денної форми навчання 

 

№ 

з/п 

Тема практичного 

 заняття 

Кількість 

годин 

1 Теоретичне підгрунтя біомеханіки як навчальної дисципліни [4; 10; 13] 2 

2 
Визначення положення загального центра мас (ЗЦМ) тіла людини 

графічним методом [2; 29] 
2 

3 Визначення положення ЗЦМ тіла людини аналітичним методом [2; 29] 2 

4 
Визначення ступеня стійкості тіла спортсмена, який знаходиться в 

положенні рівноваги [2; 29] 
2 

5 Побудова біокінематичної схеми фізичної вправи за кінограмою [2] 2 

6 
Побудова траєкторій біоланок за біокінематичною схемою фізичної 

вправи [29] 
2 

7 
Визначення лінійних швидкостей та прискорень руху біоланок за 

біокінематичною схемою [3, 89; 29] 
2 

8 
Біомеханічний аналіз фази взаємодії при ударах в спорті [29]. 

Підсумкова контрольна робота. 
2 

Разом : 16 

 

Перелік практичних занять  

для студентів заочної форми навчання 

 

№ 

з/п 

Тема  

практичного заняття 

Кількість 

годин 

1 

Теоретичне підгрунтя біомеханіки як навчальної дисципліни [4; 10; 13] 

Апаратурні комплекси та вимірювальні системи, що використовуються 

у біомеханіці [5; 26] 

2 

2 Побудова біокінематичної схеми фізичної вправи [3] 2 

3 

Визначення геометрії мас тіла людини. Визначення положення 

загального центру тяжіння тіла людини графічним методом (складання 

сил тяжіння) [2] 

2 

Разом : 6 

 

Зміст самостійної роботи студентів 

Номер  

з/п 
Зміст самостійної (індивідуальної) роботи 

Кількість 

годин 

1 Біомеханічний аналіз фізичних вправ у видах спорту (за вибором). 5 

2 Визначити та проаналізувати кінематичні характеристики тіла 

спортсмена під час виконання фізичної вправи (за вибором). 

5 

3 Визначити та проаналізувати динамічні характеристики тіла 

спортсмена під час виконання фізичної вправи (за вибором). 

6 

4 Визначити та проаналізувати енергетичні характеристики тіла 

спортсмена під час виконання фізичної вправи (за вибором). 

6 

5 Біомеханічна характеристика фізичних вправ, які сприяють 

розвитку швидкості (скласти комплекси вправ – 12 вправ по видах 

спорту).  

6 

6 Біомеханічна характеристика фізичних вправ, які сприяють 6 
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розвитку спритності (скласти комплекси вправ – 12 вправ по видах 

спорту). 

7 Біомеханічна характеристика фізичних вправ, які сприяють 

розвитку гнучкості (скласти комплекси вправ – 12 вправ по видах 

спорту). 

6 

8 Біомеханічна характеристика фізичних вправ, які сприяють 

розвитку витривалості (скласти комплекси вправ – 12 вправ по 

видах спорту). 

6 

9 Біомеханічна характеристика фізичних вправ, які сприяють 

розвитку сили (скласти комплекси вправ – 12 вправ по видах 

спорту). 

6 

10 Біомеханічна характеристика фізичних вправ, які сприяють 

розвитку швидкісно-силових якостей (скласти комплекси вправ – 

12 вправ по видах спорту). 

6 

Разом: 58 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Передбачено виконання студентами індивідуальних завдань: 

Біомеханічний аналіз фізичних вправ у видах спорту (за вибором). 

Біомеханічна характеристика фізичних вправ, які сприяють розвиткові окремих фізичних 

якостей. 

Визначення і аналіз біомеханічних (кінематичних, динамічних, енергетичних) характеристик 

тіла спортсмена під час виконання фізичної вправи (за вибором). 

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів 

у виконанні індивідуальних завдань 

№ 

з/п 

ІНДЗ 

Назва завдання Вид роботи 
Кількість 

балів 

1 

Біомеханічний аналіз фізичних вправ у видах спорту (за 

вибором). 

 

1. Оформлення 

2. Методична 

правильність 

опису вправ 

3. Правильність 

підбору і аналізу 

характеристик 

0,5 

2 

 

 

2,5 

2 

Біомеханічна характеристика фізичних вправ, які 

сприяють розвиткові окремих фізичних якостей. 

 

1. Оформлення 

2. Методична 

правильність 

підбору і опису 

вправ 

1 

4 

3 

Визначення і аналіз біомеханічних (кінематичних, 

динамічних, енергетичних) характеристик тіла 

спортсмена під час виконання фізичної вправи (за 

вибором). 

 

1. Оформлення 

2. Використання 

термінології 

3. Правильність 

підбору і опису 

характеристик. 

0,5 

1,5 

 

3 

 Разом  15 
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5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

В ході лекцій використовуються наступні методи: пояснювально-ілюстративний, або 

інформаційно-рецептивний метод (розповідь, лекція, пояснення, робота з підручником, 

демонстрація та ін.), проблемний метод подачі навчального матеріалу, частково-пошуковий 

або евристичний методи — коли викладач розділяє проблему на частини, студенти 

здійснюють окремі кроки щодо розв'язування під проблем. Під час викладання навчального 

матеріалу лекції використовується мультимедійна презентація. 

Перелік методів навчання, що використовуються у процесі вивчення дисципліни:   

За типом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемного викладу, дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний. 

За основними етапами процесу: формування знань, формування умінь і навичок, 

застосування знань, узагальнення, закріплення, перевірка. 

За системним підходом: стимулювання та мотивація, контроль та самоконтроль. 

За джерелами знань: словесні (розповідь, пояснення, лекція), наочні (демонстрація, 

ілюстрація). 

За рівнем самостійної розумової діяльності: проблемний, частково-пошуковий, 

дослідницький, метод проблемного викладання. 

Творчі завдання робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки презентації, 

рольові ігри, робота в Інтернет. 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять у формі: 

- усного опитування,  

- виступів студентів при обговоренні теоретичних питань,  

- контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне 

опрацювання студентом, 

- письмового тестування, 

- готовності студентів до виконання практичної роботи, 

- виконання практичних робіт. 
 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Усні відповіді студента на практичних заняттях, рівень засвоєння навчального матеріалу, 

відведеного на самостійне опрацювання студентом, рівень засвоєння практичних навичок 

оцінюються в традиційних оцінках «5», «4», «3», «2».  

Традиційні оцінки конвертуються в бали за формулою: 

 , де 

К – максимальна кількість балів, які студент може отримати за усні відповіді, чи тестовий 

контроль упродовж вивчення змістового розділу; 

А – сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою при вивченні тематичного розділу, 

включаючи оцінки «2», п – кількість цих оцінок (не менше трьох за семестр) 

n

A   – середня оцінка за усні відповіді чи тестовий контроль. Кількість балів х 

заокруглюють до цілих. Якщо середня оцінка поточного контролю менша за 2.5, то х = 0. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному семінарському занятті.  

Підсумковим контролем оцінювання знань студентів є екзамен. 

5  
K 

n 
A 

x   
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Sпідс=0.6 хS пот + 0,4 х S екз 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

ІV семестр 

Практичні 

заняття 

Співбесіда з 

лектором 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

ІНДЗ Сума 

(S поточ) 

Екзамен 

(S екз) 

40 20 25 15 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

1. Алтер М. Ф. Наука о гибкости / Алтер М. Ф.  – Киев : Олимпийская лит., 2001. – 421 

с. 

2. Андреєва Р. Біомеханіка і основи метрології / Р. Андреєва. – Херсон : ХДУ, 2015. – 

226 с. 

3. Ахметов Р.Ф. Біомеханіка фізичних вправ / Р.Ф. Ахметов. – Житомир : ЖДПУ, 2004. 

– 121 с. 

4. Бальсевич В. К. Онтокинезиология человека / В. К. Бальсевич. – М. : Теор. и  практ. 

физ. культ., 2000. – 274 с. 

5. Біомеханіка спорту : навч. посіб. / [А. М. Лапутін, В. В. Гамалій,  А. А. Архіпов та ін.]. 

– К. : Олімп. літ., 2001. – 320 с. 

6. Бурбо Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день / Л. Бурбо. – Ростов 

на Дону : Феникс, 2005.  – 224 с. 

7. Бурбо Л. Фитбол 10 минут в день / Л. Бурбо. – Ростов на Дону : Феникс, 2005. – 160 с. 

8. Григорьєва Л. І.,  Томілін Ю. А. Основи біофізики і біомеханіки / Л.І. Григорьєва, 

Ю.А. Томілін. – К., 300 с. 

9. Губа В. П. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике : учеб. 

пособ. [для студ. вузов физ. культ.] / В. П. Губа, М. П. Шестаков и др. – М. : 

СпортАкадемПресс, 2002. – 211 с. 

10. Дембо А. Г. Врачебный контроль в спорте / А. Г. Дембо. – М. : Медицина, 1988. – 327 

с. 

11. Дорохов Р. Н. Спортивная морфология : учеб. пособие для высш. и средних спец. 

заведений физ. культуры / Р. Н. Дорохов, В. П. Губа. – М. : СпортАкадемПресс, 2003. 

– 236 с. 

12. Дубровский В. И. Биомеханика : учеб. для вузов / В. И. Дубровский, В. Н. Федоров. – 

М. : ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. – 672 с. 

13. Дюбенко К. А. Міжнародна анатомічна номенклатура (Nomina anatomica). – К. : 

Перун, 1997. – С. 51–54. 

14. Ермоленко Е. К. Возрастные изменения опорно-двигательного аппарата : учеб. 

пособие / Ермолаев Е. К. – Краснодар, 1996. – 150 с. 

15. Зациорский В. М. Биомеханика двигательного аппарата человека / В. М. Зациорский, 

А. С. Аурин, В. Н. Селуянов. – М. : Физкульт. и спорт, 1981. – 141 с. 

16. Иваницкий М. Ф. Анатомия человека : учебник [для ин-тов физ. культуры] / 

Иваницкий М. Ф. – М. : Терра–Спорт, 2003. – 624 с. 
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17. Ингерлейб М. Б. Анатомия физических упражнений / Ингерлейб М. Б. – Изд. 2-е. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 187с. 

18. Кашуба В. А. Биомеханика осанки / Кашуба В. А. – К. : Науч. мир, 2002. – 278 с. 

19. Круцевич Т. Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей /  Т. 

Ю. Круцевич, М. И. Воробьев. – Киев : [б. и.], 2005. – 195 с. 

20. Кузнецов А. Ю. Анатомия фитнеса / Кузнецов А. Ю. – Изд. 2-е, доп. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2007. – 224 с. 

21. Курысь В. Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного упражнения: учебное 

пособие / В. Н. Курысь. – М. : Советский спорт, 2013. – 368 с. 

22. Лайуни Рида Бен Шедли Биомеханические свойства скелетных мышц в различных 

условиях двигательной активности человека / Лайуни Рида Бен Шедли. – К. : Наук. 

світ, 2002. – 182 с. 

23. Лапутин А. Н. Гравитационная тренировка / А. Н. Лапутин. – К. : Знання, 1999. – 315 

с. 

24. Лапутин А. Н. Технология контроля двигательной функции стопы школьников в 

процессе физического воспитания : метод. пособие для студ. II курса факультета 

спорт. медицины и физ. реабилитации / Лапутин А. Н., Кашуба В. А., Сергиенко К. Н. 

– Киев, 2003. – 67 с. 

25. Лапутин А. Н. Формирование массы и динамика гравитационных взаимодействий 

тела человека в онтогенезе / А. Н. Лапутин, В. А. Кашуба. – К. : Знання, 1999. – 202 с. 

26. Лапутін А. М. Біомеханічні основи техніки фізичних вправ / Лапутін А. М., Носко М. 

О., Кашуба В. О. – К. : Наук. світ, 2001. – 201 с. 

27. Макарова Г. А. Спортивная медицина : учебник / Г. А. Макарова. – М. : Сов. спорт, 

2004. – 480 с. 

28. Мартиросов Э. Г. Технологии и методы определения состава тела человека / 

Мартиросов Э. Г., Д Николаев. В., Руднев С. Г.  – М. : Наука, 2006. – 244 с. 

29. Носко М. О. Біомеханіка фізичного виховання та спорту. Лабораторний практикум / 

Носко М.О., Гаркуша С.В. – Чернігів, 2007. – 44 с. 

30. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие /  

Ж. К. Холодов. – М. : Академия, 2001. – 480 с. 

 

 

Додаткова: 

31. Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта / Вайнбаум Я. С. – М. : 

Академия, 2002. – 240 с. 

32. Вайнек Ю. Спортивная анатомия : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 

Юрген Вайнек; [пер. с нем. В. А. Куземиной; науч. ред. А. В. Чоговадзе]. – М. : Изд. 

центр “Академия”, 2008. – 308 с. 

33. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка) : учеб. пособие [для студ. 

высш. учеб. заведений] / Безруких М. М., Сонькин В. Д., Д. А. Фарбер.  – М. : 

Академия, 2002. – 416 с. 

34. Кашуба В. А. Биомеханика осанки / Кашуба В. А. – К. : Науч. мир, 2002. – 278 с. 

35. Круцевич Т. Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей /  Т. 

Ю. Круцевич, М. И. Воробьев. – Киев : [б. и.], 2005. – 195 с. 

36. Кузнецов А. Ю. Анатомия фитнеса / Кузнецов А. Ю. – Изд. 2-е, доп. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2007. – 224 с. 

37. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. 

П. Матвеев. – К. : Олимп. лит., 1999. – 320 с. 

38. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : навч. посіб. / А. С. Нісімчук., О. С. 

Падалка., О. Т. Шпак. – К. : Просвіта, 2000. – 368 с. 



 12 

39. Обрасимова Н. И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и 

подростков : учеб. пособие для студентов дефектолог. фак. высш. пед. учеб. 

заведений / Н. И. Обрасимова, А. С/ Петрухин. – М. : Академия, 2000. – 376 с. 

40. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. 

Платонов. – К. : Олимп. лит., 1997.  – 520 с. 

41. Романенко В. А. Двигательные способности человека / В. А. Романенко. – Донецк :  

Новый мир, УК Центр, 1999. – 336 с. 

42. Сапин М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков : учеб. пособие / Сапин М. Р. 

– М. : Академия, 2002. – 456 с. 

43. Суворова Т. І. Керування спортивними рухами та їх фізіологічне обґрунтування : 

навч.-метод. посіб. / Т. І. Суворова, Б. П. Грейда. – Луцьк, 2004. – 218 с. 

44. Теория и методика физической культуры : учебник / под ред. проф. Ю. Ф. 

Курамшина. – М. : Сов. спорт, 2003. – 464 с. 

45. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников / Б. Хогарт. – Тула : Родничок, 

2001.  – 216 с. 

 


