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ВСТУП 

Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Медико-біологічні основи 

фізичної культури і спорту» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки другого рівня освітньої підготовки фахівців галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». Предметом вивчення дисципліни є вивчення: 

адаптаційних змін в організмі при заняттях фізичною культурою та спортом; методики 

досліджень та оцінки стану здоров'я; медичних аспектів харчування і загартування 

спортсменів. Досягнення високих спортивних результатів пов'язано зі значним обсягом і 

інтенсивністю використовуваних тренувальних навантажень. Для попередження виникнення 

можливих ускладнень при інтенсивних тренувальних навантаженнях і правильному їх 

плануванні необхідний певних обсяг знань з нормальної і спортивної анатомії, фізіології 

тощо, які дозволяють науково обґрунтовувати тренувальний процес. При викладанні курсу 

«Медико-біологічні аспекти фізичного виховання» використовуються міжпредметні зв'язки з 

такими дисциплінами: «Анатомія людини», «Спортивна морфологія», «Фізіологія людини», 

«Гігієна», «Спортивна медицина», «Спортивна генетика». 

Ключові слова: адаптивна фізкультура, лікарське обстеження, морфо-функціональні 

зміни, фізичні навантаження, фізичний розвиток. 

Abstract 

Program study of the normative educational discipline "Medical-biological aspects of physical 

education" is made in accordance with the educational-professional program of training of the 

second level of educational training of specialists of the field of knowledge 01 "Education / 

Pedagogy" specialty 017 "Physical education and sports". The subject of the discipline is the study 

of: adaptive changes in the body in physical education and sports; methods of research and 

assessment of health status; medical aspects of nutrition and tempering of athletes. Achieving high 

athletic performance is associated with the high volume and intensity of training loads used. To 

prevent the occurrence of possible complications with intense training loads and their proper 

planning requires a certain amount of knowledge of normal and sports anatomy, physiology, etc., 

which allow to scientifically substantiate the training process. In teaching the course "Medical and 

biological aspects of physical education" are used cross-curricular links with the following 

disciplines: "Human Anatomy", "Sport Morphology", "Human Physiology", "Hygiene", "Sports 

Medicine", "Sports Genetics". 

Key words: adaptive physical education, medical examination, morpho-functional changes, 

physical activity, physical development. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й  1-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету Спеціальність  

017 Фізична культура і спорт 

 

Освітня програма 

«Олімпійський та професійний 

спорт»  

Семестр 

9-й 9-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 

90 

15 год. 6 год. 

Лабораторні 

15 год. 6 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота 

60 год. 78 год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» є формування загального обсягу базових і спеціальних знань 

пов’язаних з оволодінням теоретичними знаннями і практичними навиками сучасних 

фізіологічних підходів до оцінювання фізичного розвитку та соматичного здоров’я організму 

людини та аналізу адекватності впливу на організм людини фізичних навантажень та 

особливостей перебудови, що відбуваються в організмі в процесі активної рухової 

діяльності, а також відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей:  

 ІК. Здатність вирішувати складні завдання і проблеми під час професійної діяльності 

у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 СК 5. Здатність застосовувати знання, вміння та навички під час практичного 

вирішення професійних завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і спорту. 

 СК 10. Здатність  впроваджувати  результати наукових  досліджень у практичну 

діяльність фахівця галузі спорту. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення дисципліни є: Анатомія людини, Фізіологія людини, 

Біохімія, Спортивна морфологія. Спортивна медицина, Спортивна генетика. 
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4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

 ПРН 16. Порівнювати переваги та недоліки різних методів наукових досліджень у 

сфері фізичної культури і спорту. 

 ПРН 18. Втілювати результати наукового пошуку у практичну діяльність. 

 ПРН 20. Володіти інноваційними технологіями в галузі олімпійського та 

професійного спорту, використовувати їх у професійній діяльності; розробляти інноваційні 

програми спортивної та спортивно-оздоровчої діяльності; використовувати освітні, 

спортивні, оздоровчі технології з урахуванням сучасного рівня розвитку галузі спорту. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Фізіологічні основи фізичної культури і спорту та медичне 

забезпечення занять фізичною культурою і спортом 

Тема 1. Фізіологічні основи фізичної культури і спорту. 

1. Будова і функція скелетної мускулатури. 

2. Будливість і збудження скелетних м’язів. 

3. Енергетика м’язового скорочення. 

4. Кортикальний контроль рухових реакцій. 

Література: [1; 2; 4; 8; 11; 12]. 

Тема 2. Морфо-функціональні зміни систем організму на адекватні фізичні 

навантаження  

1. Поняття про адаптацію та адаптованість. 

2. Фізіологічні чинники, що визначають ступінь адаптації до фізичних навантажень 

(кров і кровоносна система, дихальна система, травна система, видільна система, нервова 

система в управлінні рухами). 

Література: [3; 4; 5; 6; 9; 10; 11]. 

Тема 3. Дослідження та оцінка рівня фізичного розвитку людини  

1. Поняття про «фізичний розвиток». 

2. Використання антропометричних методів дослідження при вивченні рівня фізичного 

здоров’я людини. 

3. Фізіометрія. 

Література: [3; 4; 5; 6; 12]. 

Тема 4. Визначення здатності до виконання фізичних навантажень і рухів у комплексі 

вправ, здійснення яких залежить від різних систем організму  

1. Загальна характеристика методів дослідження стану серцево-судинної системи. 

2. Особливості дослідження системи органів дихання. 

3. Способи оцінки стану нервової системи та рівня психічного здоров’я людини. 

Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12]. 

Змістовий модуль 2. Медичне забезпечення занять фізичною культурою і спортом 

Тема 5. Лікарські обстеження в системі забезпечення занять фізичним вихованням і 

спортом 

1. Основні форми роботи в спортивній медицині. 

2. Первинне, повторне і додаткове лікарське обстеження. 

3. Лікарсько-педагогічний контроль. 

4. Лікарсько-педагогічне спостереження. 

Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 12]. 
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Тема 6. Лікарський контроль за особами різного віку і статі, які займаються 

оздоровчою фізичною культурою та спортом 

1. Дослідження та оцінка фізичного розвитку студентів і школярів. 

2. Дослідження та оцінка фізичного людей старшого віку. 

3. Особливості лікарського контролю жінок-спортсменок. 

Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 12]. 

Тема 7. Особливості лікарського контролю в адаптивній фізичній культурі. Розвиток 

фізичних здібностей в адаптивній фізичній культурі. 

1. Поняття про «адаптивна фізична культура». 

2. Медична класифікація в адаптивній фізичній культурі. 

3. Адаптивна рухова реабілітація. 

Література: [1; 2; 3; 5; 6; 8]. 

Тема 8. Передпатологічні стани і патологічні зміни, пов’язані з нераціональним 

тренувальним навантаженням  

1. Відхилення з боку серцево-судинної системи при перетренуваннях. 

2. Спланхтоптоз. 

3. Нетримання сечі при напруженні. 

4. Неврози. 

5. Енцефалопатії. 

Література: [3; 5; 6; 7; 8; 12]. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л лаб. с.р. л лаб. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Фізіологічні основи фізичної культури і спорту та медичне 

забезпечення занять фізичною культурою і спортом 

Тема 1. Фізіологічні основи фізичної 

культури і спорту 
9 2 2 5 9 – – 9 

Тема 2. Морфо-функціональні зміни 

систем організму на адекватні фізичні 

навантаження 

12 2 2 8 12 2 2 8 

Тема 3. Дослідження та оцінка рівня 

фізичного розвитку людини 
12 2 2 8 12 2 2 8 

Тема 4. Визначення здатності до 

виконання фізичних навантажень і рухів у 

комплексі вправ, здійснення яких 

залежить від різних систем організму 

12 2 2 8 12 2 2 8 

Разом за змістовим модулем 1 45 8 8 29 45 6 6 33 

Змістовий модуль 2. Медичне забезпечення занять фізичною культурою і спортом 

Тема 5. Лікарські обстеження в системі 

забезпечення занять фізичним вихованням 

і спортом 

9 2 2 5 9 – – 9 

Тема 6. Лікарський контроль за особами 

різного віку і статі, які займаються 

оздоровчою фізичною культурою та 

спортом 

12 2 2 8 12 – – 12 
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Тема 7. Особливості лікарського 

контролю в адаптивній фізичній культурі. 

Розвиток фізичних здібностей в 

адаптивній фізичній культурі 

12 2 2 8 12 – – 12 

Тема 8. Передпатологічні стани і 

патологічні зміни, пов’язані з 

нераціональним тренувальним 

навантаженням 

12 1 1 10 12 – – 12 

Разом за змістовим модулем 2 45 7 7 31 45 – – 45 

Разом за курсом 90 15 15 60 90 6 6 78 

Теми лабораторних занять  

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Фізіологічні основи фізичної культури і спорту. 2 – 

2 Морфо-функціональні зміни систем організму на 

адекватні фізичні навантаження. 
2 2 

3 Дослідження та оцінка рівня фізичного розвитку 

людини. 
2 2 

4 Визначення здатності до виконання фізичних 

навантажень і рухів у комплексі вправ, здійснення 

яких залежить від різних систем організму. 

2 2 

5 Лікарські обстеження в системі забезпечення занять 

фізичним вихованням і спортом. 
2 – 

6 Лікарський контроль за особами різного віку і статі, 

які займаються оздоровчою фізичною культурою та 

спортом. 

2 – 

7 Адаптивна фізична культура. Розвиток фізичних 

здібностей в адаптивній фізичній культурі. 
2 – 

8 Передпатологічні стани і патологічні зміни, пов’язані 

з нераціональним тренувальним навантаженням. 
1 – 

Разом 15 6 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до семінарських занять – 2-4 год./1 заняття; 

 написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних або 

графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 аркушів А4) – мінімум 15 годин 

на 1 роботу; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Підготовка до лабораторних занять 24 7 

2 Підготовка до лекційних занять 18 13 

3 Написання рефератів на задану тему – 41 

4 Підготовка до підсумкового контролю  18 17 

Разом 60 78 
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6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання виступають: 

 екзамени; 

 стандартизовані тести; 

 реферати 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного іспиту. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання 

завдань та інше). 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. Право здавати 

заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням максимальних балів проміжних 

оцінок і заключного іспиту набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу 

є сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту (за його наявності). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством.  

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Лабораторні 

роботи 
Критерії оцінювання 

5 Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко 

сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках проведена 

коректна інтерпретація результатів. 

4 Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує лабораторну 

роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; описує 

спостереження; в цілому правильно складає звіт та робить висновки. 

3 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; 

описує спостереження; складає звіт, що містить неточності у висновках та 

помилки. 

2 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки. 

1 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну під керівництвом викладача; складений звіт містить неточності 

у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 (8 тем по 5 балів). 
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Реферат Критерії оцінювання 

10 

1. Висловлена власна думка. 

2. Є теорія і практика в оцінках. 

3. Використано поняття і категорії. 

4. Існують елементи компаративістики. 

5. Представлена протилежна думка. 

9-7 Відсутній один із перелічених вище компонентів 

6-5 Відсутні два компоненти із перелічених 

4-3 Відсутні три компоненти із перелічених 

2-1 Присутні 1-2 компонентів із критеріїв перелічених 

0 Студент не виконав роботу. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів. 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Контрольна робота Критерії оцінювання 

35-30 

Робота розкриває тему, основні питання, висвітлено причинно-

наслідкові зв’язки, зроблено висновки. Робота має всі необхідні 

структурні елементи. Відповідно оформлена. Оригінальна. Відсутні 

помилки: граматичні і орфографічні. 

29-20 

Робота в цілому розкриває тему і основні питання, частково 

висвітленні причино-наслідкові зв’язки. Висновки не в повному 

обсязі. Робота має всі необхідні структурні елементи. Відповідно 

оформлена. Відсутні значні помилки. є окремі, несуттєві загальні 

зауваження. 

19-10 

Робота відповідає вище наведеним критеріям, але має ряд недоліків в 

розкритті теми, висвітлення причино-наслідкових зв’язків часткове, 

часткові висновки. Відступ від стандартів оформлення. 

9-1 
Сутність теми не розкрита. Робота містить суттєві недоліки. 

Неохайна. Суттєві відступи від стандартів оформлення. 

0 
Текст і зміст роботи не відповідає темі. Робота має неохайний 

вигляд. Студенти не розуміє питання теми. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 35 балів 

 

Екзамен Критерії оцінювання 

35-40 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

30-34 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу, студент робить вірні, 

аргументовані висновки. 

25-33 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована.  
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16-24 

Відповідь має суттєві помилки, аргументи недостатньо сформульовані, 

студенту складно чітко відображати причинно-наслідкові зв’язки явищ і 

процесів.  

6-15 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0-5 
Студент не дає відповіді. Відповідь має велику кількість помилок або не 

відповідає темі.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Лабораторні роботи 8х5 балів=40 балів 3х5 балів=15 балів 

Поточний модульний контроль 2х10 балів=20 балів – 

Реферат – 10 балів 

Контрольна робота – 35 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 100 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ1 Т1 Лабораторна робота 5  – 

Т2 Лабораторна робота 5 Лабораторна робота 5 

Т3 Лабораторна робота 5 Лабораторна робота 5 

Т4 Лабораторна робота 5 Лабораторна робота 5 

ПМК Тест 10  – 

ЗМ2 Т5 Лабораторна робота 5  – 

Т6 Лабораторна робота 5  – 

Т7 Лабораторна робота 5  – 

Т8 Лабораторна робота 5  – 

ПМК Тест 10  – 

Реферат –  10 

Контрольна робота –  35 

Підсумковий контроль 40  40 

Сума  100 100 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Адаптивне фізичне виховання : навч. посібник / уклад.: Осадченко Т. М., Семенов А. 

А., Ткаченко В. Т. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 210 с. 

2. Заікін А. В., Бутов Р. С., Воронецький В. Б. Адаптивна фізична культура. – 

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2010. – 120 с. 

3. Макарова Г. А. Спортивная медицина: учебник. – Москва: Советский спорт, 2003. – 

480 с. 
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4. Маруненко І. М., Неведомський Є. О. Бобрицька В. І. Анатомія і вікова фізіологія: 

Курс лекцій для студентів небіол. спец. вищ. пед.. навч. закл. – 2-е вид. – К.: Професіонал, 

2006. – 480 с. 

5. Марцінковський І. Б. Методи дослідження у лікарському контролі спортсменів і 

фізкультурників: навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2014. – 354 с. 

6. Марцінковський І. Б. Гігієна фізичного виховання і спорту: навчальний посібник. – 

Миколаїв: НУК, 2015. – 328 с. 

7. Марцінковський І. Б. Спортивний масаж: навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 

2017. – 320 с. 

8. Методики фізичного виховання різних груп населення : навчальний посібник / 

[Солопчук М.С., Бесарабчук Г. В., Солопчук Д.М., Заікін А. В.] Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 480 с. 

9. Сергієнко Л. П. Спортивна морфологія з основами антропогенетики: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. – К.: Кондор-

Видавництво, 2016. – 480 с. 

10. Сергиенко Л. П. Основы спортивной генетики: Учебное пособие. – К.: Вища 

школа, 2004. – 631 с. 

11. Спортивна морфологія (з основами вікової морфології) / М. Я. Гриньків, Л. С. 

Вовканич, Ф. В. Музика. – Львів: ЛДУФК, 2015. – 304 с. 

12. Уилмор Х., Костил Д. Физиология спорта и двигательная активность. – Киев: 

Олимпийская література, 1997. – 503 с. 

Допоміжна література 

1. Дубровский В. И. Лечебная физкультура и врачебный контроль. Учебник. – Москва: 

Медицинское информационное агентство, 2006. – 598 с. 

2. Евсеев С. П, Шапкова Л. В. Адаптивная физическая культура: Учебное пособие. – 

Москва: Советский спорт, 2000. – 240 с. 

3. Курдыбайло С. Ф., Евсеев С. П., Герасимова Г. В. Врачебный контроль в адаптивной 

физической культуре. – Москва: Советский спорт, 2004. – 184 с. 

4. Солодков А. С., Сологуб Е. Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возростная. – Москва: Олимпия Пресс, 2001. – 520 с. 

5. Спортивная физиология: учебник / Под ред. Я. М. Коца. – Москва: Физкультура и 

спорт, 1986. 

6. Теория и организация адаптивной физической культуры / Под общ. ред. С. П. 

Евсеева. Учебник в 2-х томах. – Т. 2. – Москва: Советский спорт, 2007. – С. 120 – 170. 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 

населення України» [Електронний ресурс]. –Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248719427 

2. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 1/9-454 

«Рекомендація щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах» – 

Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47947 

3. Про затвердження Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад 

європейської політики «Здоров’я-2020»: основ європейської політики в підтримку дій 

держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя щодо неінфекційних захворювань 

на період до 2020 р.: проект розпорядження Кабінету Міністрів України // Міністерство 

охорони здоров’я України. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150311_0.html 

4. Клименко Г. Медико-біологічні аспекти фізичного виховання студенток / Г. 

Клименко, С. Коваль, В. Ільїн, М. Філіппов // Теорія і методика фізичного виховання і 
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спорту. – 2015. – № 3. – С. 86-92. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2015_3_17 

5. Земцова І. І., Станкевич Л. Г. Взаємозв’язок між показниками антиоксидантного 

статусу і фізичною працездатністю спортсменів-легкоатлетів // Фізична культура, спорт та 

здоров’я. XVІ Міжнародна науково-практична конференція. 2016. – С. 261–264. – Режим 

доступу: http: // journals.uran.ua › ksapc_conference › article › download 

 

 

 

Розробник програми        І. Б. Марцінковський  


