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Силабус курсу 

 ПП 01.2.02  «Анатомія людини та фізіологія рухливої активності»  
І курс 2 семестр 

2020–2021 навчального року 

 

Назва курсу Анатомія людини та фізіологія рухливої активності 

Адреса 

викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Стефаника 16а. (Кафедри режисури та хореографії) 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра режисури та хореографії  

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

02 Культура і мистецтво 024 Хореографія 

Викладачі курсу доцент кафедри режисури та хореографії Шіт Т.Р.  

Контактна 

інформація 

викладачів 

Taras.Shit@lnu.edu.ua  

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. Для 

цього слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/anatomiia-liudyny-ta-fiziolohiia-rukhlyvoi-

aktyvnosti  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб вивчити основи анатомії та фізіології 

необхідні танцівникам. На практиці застосовувати набуті знання, 

прагнучи залишати організм танцівника здоровим та танцював без 

травм.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Анатомія людини та фізіологія рухливої активності» є 

завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 024 

Хореографія для освітньої програми Бакалавр Хореографія, яка 

викладається в ІІ семестрі, в обсязі 3 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Анатомія людини та 

фізіологія рухливої активності» є більш поглиблене засвоєння 

студентами теоретичних, та практичних основ про зовнішню форму, 

внутрішню будову  організму танцівника у зв’язку з функцією його 

окремих систем, органів, тканин і клітин, особливостями походження 

людини, її вікового розвитку і оточуючим середовищем. Розкрити 

закони життєдіяльності організму танцівника та керування ним. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Анатомія людини та фізіологія 

рухливої активності» є: 

- дати фундаментальні знання з анатомії та фізіології людини; 

- сформувати уявлення про організм танцівника та його можливості; 

- навчити підвищувати функціональний стан організму танцівника;  

- навчити студентів відновлювати організм танцівника після фізичного 

навантаження; 

- сформувати уявлення про раціональне харчування; 

- підготувати до вивчення і пізнання організму людини, з огляду 

фізичного навантаження танцівника; 

Література для 

вивчення 

Основна література: 

1. Анатомія людини. Практикум [Текст] : навчальний посiбник / Б. Г. 

mailto:Taras.Shit@lnu.edu.ua
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дисципліни Хоменко. - К. : Вища школа, 1991. - 184с. 

2. Маруненко І. Анатомія та вікова фізіологія людини // Біологія.- К.: 

Шкільний світ., 2002. – 60 с. 

3. Клевець М.Ю., Манько В.В. Фізіологія людини і тварин. Книга 2. 

Фізіологія вісцеральних систем : Навчальний посібник. – Львів, 2002. – 

233 с. 

4. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин:К.: Вища шк., 1991.-237с. 

5. Свиридов О.І. Анатомія людини. – К.: Вища школа, 2001. – 399 с. 

6. Фізіологія людини. //За ред. Кучерова І.С., Київ; Вища школа, 1991, 

220с. 

7. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і 

сенсорних систем) : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. 

Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 304 с. – (Серія "Біологічні Студії").  

8. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності. – Київ: Либідь, 

1993. – 215 с. 

Додаткова література: 

9. Вікова фізіологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.Я. 

Коцан, С.Є. Швайко, О.Р. Дмитроца. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 376 

с. 

10. Ріст і розвитоклюдини: Підручник / За ред. Тарасюк В.С., 

Андрієвський І.Ю. – К.: Медицина, 2013. – 399 с. 

11. Линець М. М. Витривалість, здоров'я, працездатність... /. Линець М. 

М., Андрієнко Г. М. – Львів : [б. в.], 1993. – 132 с. 

12. Шевченко О. В. Основи ритміки та хореографії. Навчальний  

посібник / Шевченко О. В., Язловецький В. С. – Кіровоград : РВВ 

КДПУ ім. В. Вінниченка, 2006. - 142 с. 

Інтернет-джерела. 

13. http://loveread.ec/view_global.php?id=44426 

14. http://kingmed.info/knigi/Anatomia/book_2396/Atlas_anatomiyi_lyudini

_2-e_vidannya-Netter_F_Chaykovskiy_YuB-2004-djvu 

15. http://anatomiya-atlas.ru/ 

16. https://webtous.ru/obuchenie/virtualnyj-3d-atlas-anatomii-cheloveka.html 

Тривалість курсу _______90_______   год. 

 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 28 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: 

- предмет анатомії людини, її мету і завдання;   

- значення анатомії для педагогіки, психології, теорії і методики 

фізичного  виховання танцівника;   

- клітинну будову організму людини як основну форму організації 

живої матерії;  

- роль нервової системи в забезпеченні цілісності організму танцівника;  

- структурну організацію організму танцівника;  

уміти: 

- оперувати основними положеннями анатомії як науки;  

- використовувати знання матеріалу теми в педагогічній практиці, в 

практиці розумового, психічного і фізичного розвитку дітей і підлітків;   

- розпізнавати органи та системи органів, пояснювати зв’язок між їх 

будовою і функціями; 

- використовувати знання матеріалу теми для підвищення 

функціонального стану організму танцівника; 
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- використовувати знання матеріалу теми для відновлення організму 

після фізичного навантаження; 

- використовувати знання матеріалу теми раціонального харчування для 

підтримання, відновлення та підвищення стану організму танцівника. 

Ключові слова Анатомія, фізіологія, організм, відновлення організму, харчування. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1: Вступ в анатомію та фізіологію. 

Тема 2: Опорно-руховий  апарат (кісткова система). 

Тема 3: Суглоби (рухоме з'єднання кісток скелета). 

Тема 4: М’язова система (міологія). 

Тема 5: Будова внутрішніх органів (спланхнологія). 

Тема 6: Судини (ангіологія). 

Тема 7: Центральна нервова система. 

Тема 8: Периферична нервова система. 

Тема 9: Ендокринна система. 

Тема 10: Принципи підвищення функціонального стану організму в 

хореографії. 

Тема 11: Принципи і методи відновлення організму після фізичного 

навантаження. 

Тема 12: Раціональне харчування. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в ІІ семестрі.  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових (шкільних) знань із 

загальної анатомії та фізіології людини і тварин. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватис

я під час 

викладання курсу 

Лекція, презентація (ілюстрація, демонстрація), розповідь, пояснення, 

дискусія, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні 

розробки, тьюторство,  навчальні спільноти і т. д.)  

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми і 

операційні системи, проектор, екран, маркерна дошка, маркери, 

сухостираєму губку, магніти.  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Залік студент отримує на підставі результатів виконання ним усіх видів 

робіт на практичних заняттях та контрольних замірів протягом 

семестру. 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 



всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 

література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під 

час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

1. Анатомія – як наука; 

2. Фізіологія – як наука; 

3. Будова тіла танцівника, його функції та можливості; 

4. Будова і значення скелета; 

5. Суглоби (рухоме з'єднання кісток скелета); 

6. Функції скелетних м’язів; 

7. Класифікація м’язів; 

8. Розвиток м’язів; 

9. Травна система; 

10. Дихальний апарат; 

11. Серце, його будова і робота; 

12. Принципи підвищення функціонального стану організму в 

хореографії; 

13. Принципи і методи відновлення організму після фізичного 

навантаження; 

14. Втома при фізичній і розумовій роботі. Відновлення Лікарський 

контроль і самоконтроль; 

15. Відновлення працездатності після тренування; 

16. Інтервали відпочинку між тренуваннями; 

17. Контроль величини тренувального навантаження; 

18. Критерії перевтоми; 

19. Вправи на розслаблення; 

20. Засоби відновлення; 

21. Педагогічні засоби відновлення; 

22. Медико-біологічні засоби відновлення; 

23. Принципи і методи раціонального харчування; 

24. Харчування – головний чинник відновлення працездатності; 

25. Питний режим; 

26. Відновлювальний масаж; 

27. Самомасаж; 

28. Використання дихальної гімнастики. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



СХЕМА КУРСУ 

І курс ІІ семестр 
 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

1 тиж. Тема 1: Вступ 

в анатомію та 

фізіологію. 

 

 

 

 

 

лекція 

1. Свиридов О. І. Анатомія 

людини. – К.: Вища школа, 2001. 

– 399 с. 

2. Фізіологія людини // За 

ред. Кучерова І.С., Київ; Вища 

школа, 1991, 220с. 

3. http://loveread.ec/ 

view_global.php?id=44426 
 

Знати, розуміти 

та аргументовано 

пояснювати для 

чого хореографу 

потрібні знання з 

анатомії та 

фізіології. 

(2год.) 

 

 

 

 

 

 

 

1 тиждень 

2 тиж. Тема 2: 
Опорно-

руховий апарат 

(кісткова 

система). 

Тема 3: 

Суглоби 

(рухоме 

з'єднання 

кісток скелета). 

 

лекція 

1. Анатомія людини. 

Практикум [Текст] : навчальний 

посiбник / Б. Г. Хоменко. - К. : 

Вища школа, 1991. - 184с. 

2. Маруненко І. Анатомія 

та вікова фізіологія людини // 

Біологія.- К.: Шкільний світ., 

2002. – 60 с. 

3. Свиридов О. І. Анатомія 

людини. – К.: Вища школа, 2001. 

– 399 с. 

4. Фізіологія людини // За 

ред. Кучерова І.С., Київ; Вища 

школа, 1991, 220с. 

5. http://loveread.ec/ 

view_global.php?id=44426 

 

Будова і значення 

скелета.  

(1год.) 

Суглоби, Хрящі, 

Зв’язки 

(1год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 тиждень 

3 тиж. Теми 1, 2, 3.   

практичне 

заняття 

1. Анатомія людини. 

Практикум [Текст] : навчальний 

посiбник / Б. Г. Хоменко. - К. : 

Вища школа, 1991. - 184с. 

2. Маруненко І. Анатомія 

та вікова фізіологія людини // 

Біологія.- К.: Шкільний світ., 

2002. – 60 с. 

3. Свиридов О. І. Анатомія 

людини. – К.: Вища школа, 2001. 

– 399 с. 

4. Фізіологія людини // За 

ред. Кучерова І.С., Київ; Вища 

школа, 1991, 220с. 

5. http://loveread.ec/ 

view_global.php?id=44426 

Самостійна 

робота по темам 

1, 2, 3. 

(2год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 тиж. 

4 тиж. Тема 4: 

М’язова 

система 

(міологія).  

Тема 5: Будова 

внутрішніх 

органів 

(спланхнологія

). 

Тема 6: 

Судини 

(ангіологія). 

 

лекція 

1. Анатомія людини. 

Практикум [Текст] : навчальний 

посiбник / Б. Г. Хоменко. - К. : 

Вища школа, 1991. - 184с. 

2. Маруненко І. Анатомія 

та вікова фізіологія людини // 

Біологія.- К.: Шкільний світ., 

2002. – 60 с. 

3. Свиридов О. І. Анатомія 

людини. – К.: Вища школа, 2001. 

– 399 с. 

4. http://loveread.ec/ 

view_global.php?id=44426 

Вивчення м’язів 

людського тіла: 

гладкі м’язи, 

серцевий м’яз, 

скелетні 

(поперечно-

смугасті м’язи). 

(1год.) 

Травна система та 

дихальний апарат. 

(0.5год.) 

Функції крові.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://loveread.ec/


Плазма і клітини 

крові  

Білки плазми  

Захисні 

властивості крові 

Групи крові.  

Кровообіг    

Артерії, капіляри і 

вени. 

Серце, його будова 

і робота 

Лімфатична 

система. 

(0.5год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 тиждень 

 

5 тиж. Теми 4, 5, 6.  

практичне 

заняття 

1. Анатомія людини. 

Практикум [Текст] : навчальний 

посiбник / Б. Г. Хоменко. - К. : 

Вища школа, 1991. - 184с. 

2. Маруненко І. Анатомія 

та вікова фізіологія людини // 

Біологія.- К.: Шкільний світ., 

2002. – 60 с. 

3. Свиридов О. І. Анатомія 

людини. – К.: Вища школа, 2001. 

– 399 с. 

4. http://loveread.ec/ 

view_global.php?id=44426 

Самостійна 

робота у вигляді 

колаборативного 

навчання 

(2год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 тиж. 
 

6 тиж. Тема 7: 

Центральна 

нервова 

система. 

Тема 8: 

Периферична 

нервова 

система. 

Тема 9: 

Ендокринна 

система. 

 

 

лекція 

1. Анатомія людини. 

Практикум [Текст] : навчальний 

посiбник / Б. Г. Хоменко. - К. : 

Вища школа, 1991. - 184с. 

2. Маруненко І. Анатомія 

та вікова фізіологія людини // 

Біологія.- К.: Шкільний світ., 

2002. – 60 с. 

3. Свиридов О. І. Анатомія 

людини. – К.: Вища школа, 2001. 

– 399 с. 

4. Фізіологія людини // За 

ред. Кучерова І.С., Київ; Вища 

школа, 1991, 220с. 

5. http://loveread.ec/ 

view_global.php?id=44426 

6. http://kingmed.info/knigi/ 

Anatomia/book_2396/Atlas_anato

miyi _lyudini_2-e_vidannya-

Netter_F_Chaykovskiy_YuB-2004-

djvu 

Основні функції 

ЦНС.  

Нейрон, функції, 

механізм взаємодії. 

Рефлекс. 

Рефлекторна дуга. 

Основні 

властивості 

нервових центрів. 

Види гальмування в 

ЦНС.З 

Загальні принципи 

координаційної 

діяльності ЦНС. 

(0.5год.) 

Анатомія, Основні 

функції та 

властивості ПНС. 

(0.5год.) 

Ендокринні залози, 

їх функції, вікові 

зміни. 

(0.5год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 тиждень 

 

7 тиж. Тема 7, 8, 9.  

практичне 

заняття 

1. Анатомія людини. 

Практикум [Текст] : навчальний 

посiбник / Б. Г. Хоменко. - К. : 

Вища школа, 1991. - 184с. 

2. Маруненко І. Анатомія 

та вікова фізіологія людини // 

Біологія.- К.: Шкільний світ., 

2002. – 60 с. 

3. Свиридов О. І. Анатомія 

людини. – К.: Вища школа, 2001. 

Самостійна 

робота у вигляді 

дискусії. 

(2 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 399 с. 

4. Фізіологія людини // За 

ред. Кучерова І.С., Київ; Вища 

школа, 1991, 220с. 

5. http://loveread.ec/ 

view_global.php?id=44426 

6. http://kingmed.info/knigi/ 

Anatomia/book_2396/Atlas_anato

miyi _lyudini_2-e_vidannya-

Netter_F_Chaykovskiy_YuB-2004-

djvu 

 

 

 

 

 

 

 

7 тиж. 

8 тиж. Тема 10: 

Принципи 

підвищення 

функціонально

го стану 

організму в 

хореографії. 

 

лекція 

1. Вікова фізіологія : навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] 

/ І.Я. Коцан, С.Є. Швайко, О.Р. 

Дмитроца. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2013. – 376 с. 

2. Ріст і розвитоклюдини: 

Підручник / За ред. Тарасюк В.С., 

Андрієвський І.Ю. – К.: 

Медицина, 2013. – 399 с. 

3. Линець М. М. 

Витривалість, здоров'я, 

працездатність... /. Линець М. М., 

Андрієнко Г. М. – Львів : [б. в.], 

1993. – 132 с. 

4. http://loveread.ec/view_global 

.php?id=44426 

5. http://kingmed.info/knigi/ 

Anatomia/book_2396/Atlas_anato

miyi_lyudini_2-e_vidannya-

Netter_F_Chaykovskiy_YuB-2004-

djvu 

6. http://anatomiya-atlas.ru/ 

7. https://webtous.ru/obuchenie/ 

virtualnyj-3d-atlas-anatomii-

cheloveka.html 

Правильність 

роботи хореографа  

(2год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 тиж. 
 

9 тиж. Тема 10: 

Принципи 

підвищення 

функціонально

го стану 

організму в 

хореографії. 

Тема 11: 

Принципи і 

методи 

відновлення 

організму після 

фізичного 

навантаження. 

 

лекція 

1. Вікова фізіологія : навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] 

/ І.Я. Коцан, С.Є. Швайко, О.Р. 

Дмитроца. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2013. – 376 с. 

2. Ріст і розвитоклюдини: 

Підручник / За ред. Тарасюк В.С., 

Андрієвський І.Ю. – К.: 

Медицина, 2013. – 399 с. 

3. Линець М. М. 

Витривалість, здоров'я, 

працездатність... /. Линець М. М., 

Андрієнко Г. М. – Львів : [б. в.], 

1993. – 132 с. 

4. Шевченко О. В. Основи 

ритміки та хореографії. 

Навчальний  посібник / 

Шевченко О. В., Язловецький В. 

С. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. 

В. Вінниченка, 2006. - 142 с. 

5. http://loveread.ec/view_global 

.php?id=44426 

6. http://kingmed.info/knigi/ 

Anatomia/book_2396/Atlas_anato

miyi_lyudini_2-e_vidannya-

Netter_F_Chaykovskiy_YuB-2004-

djvu 

7. http://anatomiya-atlas.ru/ 

8. https://webtous.ru/obuchenie/ 

virtualnyj-3d-atlas-anatomii-

cheloveka.html 

Правильність 

роботи хореографа  

(1год.) 

Лікарський 

контроль і 

самоконтроль  

Втома при 

фізичній і 

розумовій роботі. 

Відновлення  

Відновлення 

працездатності 

після тренування.  

Інтервали 

відпочинку між 

тренуваннями  

Контроль величини 

тренувального 

навантаження  

Критерії 

перевтоми  

Оборотність 

тренувальних 

ефектів  

Вправи на 

розслаблення  
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Засоби відновлення  

Педагогічні засоби 

відновлення  

Медико-біологічні 

засоби відновлення  

Харчування – 

головний чинник 

відновлення 

працездатності  

Питний режим  

Відновлювальний 

масаж  

Самомасаж  

Застосування лазні 

(сауни) 

Використання 

дихальної 

гімнастики. 

(1год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 тиж. 
 

10 тиж. Тема 11: 

Принципи і 

методи 

відновлення 

організму після 

фізичного 

навантаження. 

 

лекція 

1. Вікова фізіологія : навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] 

/ І.Я. Коцан, С.Є. Швайко, О.Р. 

Дмитроца. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2013. – 376 с. 

2. Ріст і розвитоклюдини: 

Підручник / За ред. Тарасюк В.С., 

Андрієвський І.Ю. – К.: 

Медицина, 2013. – 399 с. 

3. Линець М. М. 

Витривалість, здоров'я, 

працездатність... /. Линець М. М., 

Андрієнко Г. М. – Львів : [б. в.], 

1993. – 132 с. 

4. Шевченко О. В. Основи 

ритміки та хореографії. 

Навчальний  посібник / 

Шевченко О. В., Язловецький В. 

С. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. 

В. Вінниченка, 2006. - 142 с. 

5. http://loveread.ec/view_global 

.php?id=44426 

6. http://kingmed.info/knigi/ 

Anatomia/book_2396/Atlas_anato

miyi_lyudini_2-e_vidannya-

Netter_F_Chaykovskiy_YuB-2004-

djvu 

7. http://anatomiya-atlas.ru/ 

8. https://webtous.ru/obuchenie/ 

virtualnyj-3d-atlas-anatomii-

cheloveka.html 

Лікарський 

контроль і 

самоконтроль  

Втома при 

фізичній і 

розумовій роботі. 

Відновлення  

Відновлення 

працездатності 

після тренування.  

Інтервали 

відпочинку між 

тренуваннями  

Контроль величини 

тренувального 

навантаження  

Критерії 

перевтоми  

Оборотність 

тренувальних 

ефектів  

Вправи на 

розслаблення  

Засоби відновлення  

Педагогічні засоби 

відновлення  

Медико-біологічні 

засоби відновлення  

Харчування – 

головний чинник 

відновлення 

працездатності  

Питний режим  

Відновлювальний 

масаж  
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Самомасаж  

Застосування лазні 

(сауни) 

Використання 

дихальної 

гімнастики. 

(2год.) 

 

 

 

 

10 тиж. 

11 тиж. Тема 10, 11.  

практичне 

заняття 

1. Вікова фізіологія : навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] 

/ І.Я. Коцан, С.Є. Швайко, О.Р. 

Дмитроца. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2013. – 376 с. 

2. Ріст і розвитоклюдини: 

Підручник / За ред. Тарасюк В.С., 

Андрієвський І.Ю. – К.: 

Медицина, 2013. – 399 с. 

3. Линець М. М. 

Витривалість, здоров'я, 

працездатність... /. Линець М. М., 

Андрієнко Г. М. – Львів : [б. в.], 

1993. – 132 с. 

4. Шевченко О. В. Основи 

ритміки та хореографії. 

Навчальний  посібник / 

Шевченко О. В., Язловецький В. 

С. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. 

В. Вінниченка, 2006. - 142 с. 

5. http://loveread.ec/view_global 

.php?id=44426 

6. http://kingmed.info/knigi/ 

Anatomia/book_2396/Atlas_anato

miyi_lyudini_2-e_vidannya-

Netter_F_Chaykovskiy_YuB-2004-

djvu 

7. http://anatomiya-atlas.ru/ 

8. https://webtous.ru/obuchenie/ 

virtualnyj-3d-atlas-anatomii-

cheloveka.html 

Самостійна 

робота у вигляді 

дискусії. 

(2 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 тиж. 

12 тиж. Тема 10, 11.  

практичне 

заняття 

1. Ріст і розвитоклюдини: 

Підручник / За ред. Тарасюк В.С., 

Андрієвський І.Ю. – К.: 

Медицина, 2013. – 399 с. 

2. Линець М. М. 

Витривалість, здоров'я, 

працездатність... /. Линець М. М., 

Андрієнко Г. М. – Львів : [б. в.], 

1993. – 132 с. 

Самостійна 

робота у вигляді 

колаборативного 

навчання. 

(2год.) 

 

 

 

 

 

12 тиж. 
 

13 тиж. Тема 10, 11.  

практичне 

заняття 

1. Шевченко О. В. Основи 

ритміки та хореографії. 

Навчальний  посібник / 

Шевченко О. В., Язловецький В. 

С. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. 

В. Вінниченка, 2006. - 142 с. 

 

 

Самостійна 

робота у вигляді 

практичного 

заняття. 

(2год.) 

 

 

 

 

13 тиж. 

14 тиж. Тема 12: 

Раціональне 

харчування. 

 

лекція 

1. Вікова фізіологія : навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] 

/ І.Я. Коцан, С.Є. Швайко, О.Р. 

Дмитроца. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2013. – 376 с. 

2. Ріст і розвитоклюдини: 

Підручник / За ред. Тарасюк В.С., 

Андрієвський І.Ю. – К.: 

Медицина, 2013. – 399 с. 

3. Линець М. М. 

Витривалість, здоров'я, 

працездатність... /. Линець М. М., 

Андрієнко Г. М. – Львів : [б. в.], 

1993. – 132 с. 

4. http://loveread.ec/view_global 

Роль здорового та 

спортивного 

харчування на 

розвиток організму 

танцівника. 

Елементи 

спортивного 

харчування. 

(2год.) 
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.php?id=44426 
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virtualnyj-3d-atlas-anatomii-

cheloveka.html 

 

 

14 тиж. 
 

15 тиж. Тема 12: 

Раціональне 

харчування. 

 

практичне 

заняття 

1. Вікова фізіологія : навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] 

/ І.Я. Коцан, С.Є. Швайко, О.Р. 

Дмитроца. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2013. – 376 с. 

2. Ріст і розвитоклюдини: 

Підручник / За ред. Тарасюк В.С., 

Андрієвський І.Ю. – К.: 

Медицина, 2013. – 399 с. 

3. Линець М. М. Витривалість, 

здоров'я, працездатність... /. 

Линець М. М., Андрієнко Г. М. – 

Львів : [б. в.], 1993. – 132 с. 

4. http://loveread.ec/view_global 

.php?id=44426 

5. https://webtous.ru/obuchenie/ 

virtualnyj-3d-atlas-anatomii-

cheloveka.html 

Самостійна 

робота у вигляді 

дискусії. 

(2 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 тиж. 

16 тиж. Тема 10, 11, 12  

практичне 

заняття 

1. Вікова фізіологія : навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] 

/ І.Я. Коцан, С.Є. Швайко, О.Р. 

Дмитроца. – Луцьк : Вежа-Друк, 

2013. – 376 с. 

2. Ріст і розвитоклюдини: 

Підручник / За ред. Тарасюк В.С., 

Андрієвський І.Ю. – К.: 

Медицина, 2013. – 399 с. 

3. Линець М. М. Витривалість, 

здоров'я, працездатність... /. 

Линець М. М., Андрієнко Г. М. – 

Львів : [б. в.], 1993. – 132 с. 

4. http://loveread.ec/view_global 

.php?id=44426 
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