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1. Мета дисципліни – сформувати загальні знання про закономірності 

реагування систем і органів організму людини на робочі навантаження для 

наукового обґрунтування рекомендацій з оптимізації трудового процесу і умов 

навколишнього середовища. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів «Цитологія», «Біохімія», «Анатомія та 

фізіологія людини і тварин», «Фізіологія крові», «Фізіологія кровообігу», 

«Фізіологія дихання» «Фізіологія травлення», «Фізіологія видільної 

системи», «Фізіологія поведінки». 

2.Вміти самостійно застосовувати знання з цитології, біохімії, фізіології 

та анатомії та ін. дисциплін, працювати з науково-методичною 

літературою. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

 Дисципліна “Фізіологія праці і спорту” є базовою фізіологічною 

дисципліною, яка вивчає реагування систем і органів організму людини на 

трудові та спортивні навантаження. Методи та прийоми досліджень фізіології 

праці можуть застосовуватись як у дослідженнях суміжних наук (фізіологія 

спорту, психофізіологія), так і в міждисциплінарних науках (екологічна 

фізіологія, ергономіка, інженерна психологія). 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уявлення про типи, види і форми праці, фази трудової 

діяльності;  

2) засвоїти особливості реакції та адаптації основних фізіологічних та 

енергетичних систем організму на робочі навантаження; 

3) вибирати і використовувати адекватні методи для проведення досліджень у 

галузі фізіології праці і спорту; 

4) сформувати уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-

наукових і прикладних досліджень фізіології праці і спорту для майбутньої 

професійної орієнтації 

 

 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий 

(магістерський) рівень вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь 

знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує 

набуття студентами таких компетентностей: 

інтегральної: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 
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загальних:  

 ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

спеціальні (фахові, предметні):  

 СК6. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на 

основі загального аналізу розвитку науки і технологій. 

 СК8. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і 

прикладних досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у 

наукових конференціях та інших заходах. 

 СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові 

методи розв’язання науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

 СК50. Поглиблене розуміння класичних і сучасних теорій щодо процесів 

регуляції фізіологічних функцій організму. 
 

4. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 

1.1 Види, форми праці, фази трудової 

діяльності.   

Лекції, 

 самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

іспит 

15 

1.2 Нервово-м’язову адаптацію до силової 

підготовки. Основні енергетичні 

системи організму. 

Лекції, 

 самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

іспит 

15 

1.3 Реакції та адаптація серцево-судинної 

системи на фізичні навантаження. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

іспит 

15 

1.4 Реакції та адаптація дихальної та 

терморегуляційної систем на фізичні 

навантаження. 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

іспит 

15 

 

 Вміти 

2.1 Обирати методи дослідження   

фізичної працездатності 

Лабораторна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лабораторних 

робіт 

 

 

15 

2.2 Робити оцінку функціонального Лабораторні Модульна 15 
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стану організму за показниками 

варіативності серцевого ритму та 

газоаналізу. 

роботи контрольна 

робота, 

оцінювання 

лабораторних 

робіт 

 

 Комунікація 

3.1 Представляти результати наукового 

пошуку у формі доповідей з 

використанням сучасних технологій, 

коректно вести дискусію 

Лабораторні 

роботи 

оцінювання 

лабораторних 

робіт, 

реферат 

5 

 Автономність та відповідальність 

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію.  

Самостійна робота Реферат 5 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР7. Описувати й аналізувати принципи структурно-

функціональної організації, механізмів регуляції та 

адаптації організмів до впливу різних чинників. 

+ + + +  + +  

ПР10. Представляти результати наукової роботи 

письмово (у вигляді звіту, наукових публікацій тощо) 

та усно (у формі доповідей та захисту звіту) з 

використанням сучасних технологій, аргументувати 

свою позицію в науковій дискусії. 

     + + + 

ПР19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-

дослідні та прикладні задачі біології відповідними 

методами. 
    + +  + 

ПР39. Вміти використовувати існуючі та розробляти 

нові алгоритми досліджень різних фізіологічних 

станів організму людини і тварин, які виникають за 

певних умов існування на основі сучасних даних щодо 

фізіологічних механізмів, що лежать в основі 

життєдіяльності. 

+ + + + +    
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 1.2, 2.1 – 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3, 1.4;2.2 – 20 балів/10 балів 

3. Лаборатоорні роботи – РН 2.1, 2.1, 3.1 –10 балів/5 балів 

3. Реферати РН 3.1, 4.1 – 10 балів/ 5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому визначається як сума оцінок (балів) 

за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої 

під час іспиту. Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами 

навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.4. Максимальна 

кількість балів, які можуть бути отримані студентом, становить 40 балів.  
 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для допуску до іспиту є успішне написання 2 модульних контрольних робіт, по 

кожній з модульних робіт не менше 50% правильних відповідей, відпрацьовані лабораторні та 

реферати, за реферати оцінка не нижче 5 балів. Студент не допускається до іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1, і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 

відповідно. Оцінка рефератів та лабораторних робіт проводиться упродовж лекційного 

курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний план лекцій  

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції л/р конс С/Р 

Розділ 1  

1 
Тема 1   “ Види, форми праці, фази трудової діяльності.  

Нервово-м’язова адаптація до силової підготовки. 
Основні енергетичні системи організму.”  

14 6 1 40 

 Лекція 1.  Фізіологія праці як наука. Види праці. 2    

 Лекція 2.  Форми праці. 2    

 
Лекція 3. Фази трудової діяльності. Передробочі стани. 

Впрацьовування і розминка. 2    

 
Лекція 4. Фази трудової діяльності. Стан стійкої 

працездатності. Втома. 2    

 

Лекція 5. Фази трудової діяльності. Провідні фактори втоми 
при різних видах м"язової діяльності. Механізми 
розвитку втоми. Відновний період після роботи.   

2    

 Лекція 6. Нервово-м"язова адаптація до силової підготовки. 2    

 Лекція 7. Основні енергетичні системи організму. 2    

 

Лабораторна робота. Вплив навантаження на роботу 
м’язів. Дослідження фізичної працездатності 
Гарвардський степ-тест. Дослідження фізичної 
працездатності. Тест PWC170. 

 2   

 

Лабораторна робота. Дослідження м’язової 
працездатності ергографічним методом. Вивчення 
явищ підкріплення і перепідкріплення робочої 
домінанти за зміни величини робочого подразника. 

 4   

 
Самостійна робота Нейро-моторна одиниця. Будова 

рефлекторної дуги. Типи м"язових волокон.    10 

 

Самостійна робота Оцінка функціональних можливостей 
організму за результатами аналізу реакцій серцево-
судинної і дихальної систем на фізичні 
навантаження. 

   20 

 Самостійна робота Основний обмін. Методи його оцінки.    10 

Розділ 2  

2 
Тема. “ Реакції та адаптація серцево-судинної, 

дихальної, терморегуляційної систем на 
фізичні навантаження. ”  

12 6  40 

 Лекція 8. Реакції серцево-судинної системи на навантаження. 2    

 
Лекція 9. Адаптація серцево-судинної системи до 

навантажень. 
2    

 
Лекція 10. Реакції дихальної системи на навантаження. 

Адаптація дихальної системи до навантажень. 
4    

 
Лекція11. Терморегуляція і м’язова діяльність в умовах 

підвищеної температури навколишнього середовища. 
2    

 
Лекція12. Терморегуляція і м’язова діяльність в умовах 

зниженої температури навколишнього середовища. 
2    
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Лабораторна робота. Оцінка функціонального стану 

організму за показниками варіативності серцевого 
ритму та показниками газоаналізу. 

 4   

 
Лабораторна робота. Дослідження реакцій білої крові на 

фізичне навантаження. 
 2   

 
Самостійна робота Перегляд документального фільму 

«Еверест. За межею». 
   10 

 
Самостійна робота  М’язова діяльність в умовах зниженого 

атмосферного тиску. 
   10 

 
Самостійна робота М’язова діяльність в умовах 

підвищеного атмосферного тиску. 
   10 

 
Самостійна робота Реакції і адаптація людини в умовах 

невагомості. 
   10 

 ВСЬОГО 26 12 2 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 26 год. 

Лабораторних – 12 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 80год. 

 



9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Уилмор, Костилл Физиология спорта и мышечной деятельности. Киев, Спортивная литература. 

2005. 546 с. 

2. Шмидт Р., Тевс Г. Физиология человека. Москва: Мир, 1996.  

3. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 367 с. 

4. Гігієна праці: підручник / А.М. Шевченко, С.В. Алексєєв, Г.О.Гончарук та ін.; за ред. проф. 

А.М.Шевченко. – К.: Вища школа, 1993. 

5. Руководство по физиологии труда (Ред Золина З.М., Измеров Н.Ф.) М,Медицина, 1983. 528 с. 

6. Основы инженерной психологии (Ред. Ломов В.Ф.) Высшая школа. 1986. 448 с. 

7. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин – К.Вища школа, 

2003, 465 с. 

 

Додаткова: 

1. Салвенди Г.Человеческий фактор. В 5-ти томах. М. «Мир», 1992. 

2. Макаренко Н.В. Психофизиологические функции человека и операторский труд. К. Наукова 

думка. 1999. 216 с. 

 

В тому числі й інтернет-ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=4OaMvEhrCQE 

https://www.youtube.com/watch?v=rPwEVRC5U5w 

https://www.youtube.com/watch?v=i5HWVpduJGA 

https://www.youtube.com/watch?v=9XRvX7SYv4c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4OaMvEhrCQE
https://www.youtube.com/watch?v=rPwEVRC5U5w
https://www.youtube.com/watch?v=i5HWVpduJGA
https://www.youtube.com/watch?v=9XRvX7SYv4c

