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                                                                   ВСТУП 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у вільні від навчання час. 

До основних видів позанавчальних занять з фізичного виховання 

відносяться: 

• ранкова і вечірня гімнастика,  

• вступна гімнастика перед початком обов’язкових та самостійних занять,  

• профілактична та відновлювальна гімнастика,  

• фізкультурні мікропаузи,  

• фізкультурні хвилинки,  

• фізкультурні паузи,  

• супровідні вправи тощо; 

Використання форм і видів фізичного виховання студентами повинно 

забезпечувати загальний обсяг індивідуальної рухової активності не менше 4-6 

годин на тиждень. 
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НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ  ТА ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД ЗІ СТУДЕНТАМИ    

 І КУРСІВ З ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ( ОНЛАЙН- КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА ОНЛАЙН СПІВБЕСІДА): 

Лекції 

 

I КУРС (I семестр) 

 

НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

 

            При кровотечах. Спортивні травми. які супроводжуються кровотечами, 

трапляються нерідко. У таких випадках у першу чергу необхідно вжити заходів, 

спрямованих на зупинення кровотечі і тільки після цього надати необхідну 

допомогу потерпілому. 

При значній кровотечі необхідно затиснути артерію пальцем. Для 

зупинення сильної кровотечі накладається джгут. Так при кровотечі гомілки 

джгут накладається на нижню третину стегна, при кровотечі передпліччя - на 

плече над ліктьовим суглобом. 

Після зупинення кровотечі та обробки рани накладається пов'язка, для 

цього використовують перев'язочний пакет першої допомоги. 

При забиттях і вивихах. До забитого місця   прикладається холод: лід, 

бризкання хлоретилом, вологий рушник або носова хустинка, змочені 

холодною водою, після цього накладають пов'язку. 

При вивихах не дозволяються будь-які спроби вправити суглоб. 

Потерпілого необхідно негайно направити до лікарні. 

При вивихах у суглобах рук потерпілого транспортують у сидячому 

положенні, підвісивши руку на хустці, шарфі, бинті. 

 При вивиху ноги потерпілого транспортують у лежачому положенні, 

наклавши шину.  

При переломах. При закритих переломах застосовують холод та 

забезпечують нерухомість ураженої частини тіла, наклавши шину-пов'язку. 

Артеріальна кровотеча - це ушкодження артерій, у результаті чого 

кров витікає у вигляді пульсуючого струменя, подібного до фонтана. Ця 

кровотеча особливо небезпечна для життя і потребує негайних дій. Насамперед 

треба швидко притиснути ушкоджену судину в місці, де чутно пульс, і накласти 

джгут (гумовий чи з іншого матеріалу). 

Капілярна кровотеча - це пошкодження най дрібніших судин 

(капілярів). Вона виникає навіть за незначного поранення. Оскільки кров по 

капілярах тече повільно і під невеликим тиском, то капілярні кровотечі не 

призводять до значної втрати крові й легко зупиняються. 

Першою допомогою при капілярних кровотечах є знезараження місця 

поранення перекисом водню йодною настойкою і накладання на нього 

стерильної пов'язки. До капілярних кровотеч належать і кровотечі з носа. Щоб 

припинити таку кровотечу, затисніть ніс, а на перенісся покладіть хустинку, 

змочену холодною водою. 

Венозна кровотеча. Щоб зупинити венозну кровотечу, спочатку 

тимчасово притискають пошкоджену судину, потім знезаражують рану і 

накладають тиснучу пов'язку. 
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           Щоб не пошкодити нерви і шкіру, його накладають поверх одягу, хустки 

або іншої м'якої тканини. Коли джгута немає, можна скористатися ременем або  

зробити закрутку з будь-якого шнура, тканини. Для цього між тканиною і тілом 

вставляють міцну палицю і закручують тканину до зупинки кровотечі. Потім 

палицю прибинтовують до тіла. Джгут залишають на кінцівках не більше як на 

1,5-2 години, а в холодну пору року - на 1 годину, інакше настане омертвіння 

тканин. Щоб цьому запобігти, до джгута приколюють записку з точним 

зазначенням часу його накладання. Якщо потерпілого за цей час неможливо 

доправити до лікарні, через 1,5-2 години джгут послабляють на 1-2 хв. Якщо 

кровотеча триває, джгут знову затягують. 

Внутрішні кровотечі - кровотечі в черевну порожнину, порожнину 

грудей, черепа - надзвичайно небезпечні, Встановити наявність внутрішньої 

кровотечі можна тільки за зовнішнім виглядом людини. Вона стає блідою, 

виступає холодний піт, пульс частішає і слабне. У такому разі треба негайно 

викликати «швидку медичну допомогу». До ії прибуття потерпілого кладуть 

або напівсадять і не рухають з місця. До ймовірного місця кровотечі (живота, 

грудей, голови) прикладають холодний компрес (мішечок з льодом чи снігом, 

грілку або пляшку з холодною водою). 

При сонячному ударі. Потерпілого необхідно покласти і розстебнути 

комір, прикласти холод до голови, дати понюхати вату змочену нашатирним 

спиртом. 

           За відсутністю зовнішніх ознак життя (припинення дихання і серцебиття) 

негайно розпочати непрямий масаж серця та штучне дихання. 

            Непрямий масаж серця : потерпілого кладуть на плоску 

поверхню,підкладають під лопатки валик з одягу, закидають голову назад. 

Штучне дихання: після глибокого вдиху притуляють рот до рота 

потерпілого, одночасно затискають йому ніс і різко вдувають повітря до того 

часу, поки груди потерпілого не почнуть підніматись. Кількість : 12-20 за 

хвилину. 

Якщо допомогу надала одна людина, то треба чергувати 2-3 вдування 

повітря з 15 поштовхами на грудині. 

 

                                                       БАСКЕТБОЛ 
 

Батьківщиною баскетболу прийнято вважати Сполучені Штати 

Америки. Гра була придумана в грудні 1891 року, штат Массачусетс, 

Джеймсом Нейсмітом.  

Баскетбол - це популярна гра не тільки в нашій країні, а й в iнших 

країнах Європи, а також світу. Особливо цей вид спорту розвинений у 

Сполучених штатах Америки, куди мріють попасти усі баскетболісти і грати у 

Національній Баскетбольній Асоцiацiї (НБА). 
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 Для неї характерні всілякі рухи : ходьба, біг, зупинки, повороти, 

стрибки, ловлення, кидки і ведення м'яча, здійснювані в єдиноборстві з 

суперниками. Такі всілякі рухи сприяють поліпшенню обміну речовин, 

діяльності всіх систем організму, формують координацію. 

 Найпрестижнішим змаганням серед збірних команд країн є Олімпіада, а 

серед клубних - чемпіонат НБА та Європі УЛЕБ. У 1935 році Міжнародний 

олімпійський комітет виніс ухвалу про визнання баскетболу олімпійським 

видом спорту. У 1936 році він з'являється в програмі Олімпійських ігор в 

Берліні.  

Дебют жіночого баскетболу на Олімпійських іграх відбувся в 1976 році 

в Монреалі.  

Найбільші турніри з баскетболу звичайно проводять у залах висотою не 

менш 7 м на прямокутній площадці розміром 26х14 м. паралельно лицьовим 

лініям на стійках встановлюють щити, на яких укріплені кошики (металеве 

кільце з натягнутою сіткою). Окружність м'яча 75-78 см, маса 600-650 гр.  

У грі беруть участь 2 команди по 12 чоловік. Одночасно на площадці 

знаходяться по 5 гравців. За вдалий кидок в корзину під час гри команда 

отримує 2 очки, при влученні за спеціальної  3-очкової зони надається 3 очка. 

За вдалий штрафний кидок зараховується 1 очко. Переможцем визнається 

команда, якій вдалось більше отримати очок шляхом закидання м'яча у кільце 

супротивників.  

Тривалість гри - для чоловіків - 40 хвилин чистого часу гри ( секундомір 

зупиняється після кожного свистка судді); для жінок 36 хв. Час гри поділяється 

на чотири періоди по 10 хвилин, з півтора хвилинними й перервами між 

першою та другою, третьою и четвертою чвертями, та великою перервою у 15 

хвилин між другим та третім періодом. Якщо після встановленого часу гри в 

команд рівне число очок, призначають додатково по 5 хвилин гри, поки одна з 

команд не переможе. 

 Гра починається з підкидання м'яча і по 1 гравцю з кожної команди в 

стрибку борються за оволодіння ним. Баскетболіст має право пересуватись з 

м'ячем на майданчику, неодмінно ударяючи ним об підлогу. Якщо ж він не 

випускає м'яч з рук, то тоді він має право зробити не більше двох кроків. Після 

зупинки спортсмен вже не може знову починати рух з м'ячем : м'яч слід віддати 

партнерам або зробити кидок по кільцю. У нападаючої команди е тільки 10  

секунд на те, щоб перетнути центральну лінію після оволодіння м'ячем на своїй 

половині майданчика. Команда втрачає м'яч, якщо час прострочений, чи якщо 

м'яч відкинутий назад і перетнув при цьому центральну лінію. У команди є  

тільки 30 секунд на атаку і можливість зробити кидок по кільцю суперника. До 

правил часу відноситься правило 3-х секунд. Нападаючий не може знаходитись 

в зоні штрафного кидка суперника більш 3-х секунд. 
 

 

 

 

 

 



 8 

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ: ЩО ЦЕ ТАКЕ, І ЯК ЙОГО 

ДОТРИМУВАТИСЯ 

Здоровий спосіб життя -  сукупність певних правил, дотримуючись  

яких, людина довше може залишатись бадьорою та здоровою, а також 

енергійною. 

 Що ж все-таки розуміється під здоровим способом життя? Без сумніву, 

це правильне харчування, відповідна до можливостей кожної конкретної 

людини фізичне навантаження, раціональне чергування праці та відпочинку, 

 а також дотримання розпорядку дня та вчасна  профілактика захворювань.  

Правильне харчування, в ідеальному варіанті, - це таке харчування, при 

якому в організм людини надходять усі необхідні йому речовини та вітаміни у 

потрібній кількості - не більше і не менше. Також слід орієнтуватись у 

шкідливих продуктах та повністю виключити їх зі свого раціону. Це дуже 

важливо. Максимально вживайте натуральні продукти: свіжі овочі та фрукти, 

кисломолочні продукти, нежирне м'ясо та рибу. Виключіть із свого раціону 

смажене, жирне, фастфуд, алкоголь, солодкі газовані напої. Пийте більше води.  

Щодо фізичних навантажень, то вони повинні бути у тій кількості, яка 

під силу Вашому організму. Не перенавантажуйте себе, адже головною метою 

занять спортом у даному випадку є оздоровлення організму та підтримання 

його у тонусі. 3аймайтесь регулярно, із поступовим підвищенням 

інтенсивності, не перевантажуючись.   

Давно відомо, що організм людини підпорядковується так званому 

біологічному годиннику: є години, які найкраще підходять для сну, години 

найбільшої фізичної та розумової активності тощо. Дотримуючись такого  

режиму дня, Ви з максимальною користю для себе  зможете використовувати 

свій час.  

Профілактика захворювань - також надзвичайно важливий аспект у 

досягненні мети, набагато легше попередити хворобу, а ніж потім її 

ліквідовувати. Тому регулярно проходьте медогляди, якщо Вас щось турбує - 

одразу консультуйтесь у фахівців, а не займайтесь самолікуванням. 
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6 ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

Правило № 1 

 Найважливіше при здоровому способі життя - це харчування. Правильне 

харчування! Більше фруктів і овочів, продуктів, наповнених корисними для 

нашого організму речовинами. Ніяких гамбургерів, коли, чіпсів.  

Правило № 2 

Активність, активність і ще раз активність! Будьте активними, життєрадісними 

і відкритими до світу, навіть якщо на спорт часу немає, то піші прогулянки на 

свіжому повітрі, ранкову пробіжку, зарядку вранці ніхто не відміняв. Ходіть 

більше пішки, гуляйте у парках та лісах, будьте рухливими. 

Правило № 3 

 Здоровий спосіб життя жодним чином не сумісний з шкідливими звичками: 

куріння, вживання алкоголю і тим більше наркоманія.  

Правило № 4 

 Основа здорового способу життя – правильний розпорядок дня. Правильне 

харчування, фізична активність і відсутність шкідливих звичок. Що значить 

правильний розпорядок дня? Це, перш за все, 8-ми годинний здоровий сон.  

Потрібно привчити свій організм лягати і прокидатися в один і той же час, не 

залежно від того, який день тижня: будній чи вихідний.  

Правило № 5 

Одне з найважливіших правил здорового способу життя - це позитивний 

настрій! Не зациклюйтеся на невдачах і промахах.  

Правило № б 

Вести здоровий спосіб життя легше не поодинці, а в компанії.  

 

 

Що таке здоров'я? 

Здоров'я - сукупність фізичних, духовних, соціальних  якостей людини, що  є 

основною її  довголіття .  

 

Стан здоров'я людини залежить на 20°/о від спадковості, на 10% від рівня 

розвитку медицини, на 20% від стану довкілля, на 50% від способу життя.  

 

Спосіб життя - це сукупність стійких форм життєдіяльності людини, які 

визначають її життєвий шлях. Це — сукупність її звичок.  

В основі здорового способу життя лежать такі принципи:  

•  раціональне харчування;  

•  оптимальний руховий режим;  

•  загартування організму;  

•  особиста гігієна;  

•  відсутність шкідливих звичок;  

•  позитивні емоції; 

•  інтелектуальний розвиток;  

•  моральний і духовний розвиток; 

•  формування та розвиток вольових якостей. 



 10 

 Раціональне харчування має п'ять основних вимог:  
•  Кількість їжі - це стільки, щоб вона забезпечила добові енерговитрати 

організму;  

•  Якість їжі - правильне співвідношення жирів, білків, вуглеводів, вітамінів, 

мікроелементів, води відповідно до вікових періодів; 

•  Правильно організований режим прийому  їжі ; 

•  Засвоєння їжі - створення приємної обстановки  при прийомі їжі; 

•  Щоб  їжа не була шкідливою; 

 

На наших столах сьогодні з'являється все більше заморських овочів і фруктів.  

Проте медики рекомендують не зловживати ними бо наш організм генетично 

запрограмований на місцеву їжу 

Крім основних складових, наша їжа сьогодні дедалі більше містить харчових 

добавок, які не дають продуктам черствіти, окислюватись, пліснявіти, 

поліпшують зовнішній вигляд. Всі вони діляться на декілька класів:  

1 Барвники 

2 Консерванти 

3 Антиокислювачі 

4 Стабілізатори  

5 Емульгатори 

6 Підсилювачі смаку і аромату 

7 Підсолоджувачі  соків, цукерок, напоїв 

 

Державний комітет із захисту прав споживачів України пропонує список 

шкідливих добавок. Для прикладу: Е 102, 110, 120, 124, 127 - признані 

небезпечними. Е 131, 142, 210, 213, 215, 217, 240, 330-визнані канцерогенними.  

Звички, які завдають шкоди здоров'ю, життю людини або не відповідають 

культурним нормам суспільства, в якому живе людина - шкідливі. Найбільш 

шкідливими звичками, які можуть сформуватись у шкільному віці, є куріння та 

вживання алкоголю, наркотичних речовин. Саме ці звички згубно впливають на 

організм, який формується.  

Алкоголь  в організмі послаблює процеси гальмування в центральній нервовій 

системі і спричиняє тимчасову, а за регулярного вживання - остаточну втрату 

таких якостей, як самоконтроль, самокритика, обережність тощо.  

Алкоголь помітно знижує розумову і фізичну працездатність, гостроту зору, 

погіршує координацію рухів і точність виконання різних дій, що нерідко 

призводить до ДТП, тяжких травм і нещасних випадках. 

Наслідками вживання алкоголю є:  

• зниження координації рухів;  

• погіршення пам'яті;  

• зниження здібностей мислити;   

• погіршення зору;   

• біль у шлунку, печія, блювота;   

• серцево-судинні захворювання;  

• порушення роботи головного мозку;  

• скорочення тривалості життя.  
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Щороку у мільйонів людей у світі виникають різні захворювання через куріння, 

онкологічні (рак, саркома), серцево-судинні, дихальних шляхів, тощо. Та 

незважаючи на це, така сама кiлькість населення починає курити. За останні 10 

років серед підлітків спостерігається тенденція початку куріння у 5-6 -му класі, 

а до 10-11-го кількість підлітків досягає 50% хлопці та 30% дівчата.  

У листях  тютюну міститься нікотин, и вуглеводи, білки , ефірні олії, синильна 

кислота, аміак, азот, етилен, окис вуглецю, вуглекислий газ.  

 

 

Наслідками вживання нікотину  є:   
• погана пам'ять; 

• психічні захворювання ; 

• безсоння; 

• відставання у навчанні; 

• втрата волосся;  

• погіршення зору;  

• інфаркт, інсульт ; 

• ризик захворіти туберкульозом.  

 

Людина відкрила в природі й штучно створила безліч різник хімічних сполук. 

Окрему групу серед них становлять речовини з наркотичним ефектом.  

Починаючи вживати наркотичні речовини, людина втрачає можливість 

природно регулювати свою поведінку: вона прагне до позитивного психічного 

стану. Наркоманія - загальна назва хвороб, які проявляються тягою до 

постійного прийому.  

Наркоманія призводить до глибоких негативних змін особистості та інших 

розладів психіки, а також до порушення функції внутрішніх органів. 

 

 На формування залежності впливають: 

• частота вживання й кількість наркотичних речовин;  

• токсичність і біохімічні особливості наркотичного засобу; 

• особливість споживача (вік особи, його вага);  

• психічний стан; 

• характер ставлення до наркотичних засобів.  

 

Вживання будь-якого з наркотиків може призвести до важких наслідків і 

закінчитися смертельним результатом.  

Отже, наркотики, алкоголь, нікотин та інші наркотичні речовини шкодять 

всьому організму людини. Краще вести здоровий спосіб життя і не вкорочувати 

собі віку. 
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І курс  (ІІ семестр) 

1. Легка атлетика 

Легка атлетика – вид спорту, об’єднуючий вправи з ходьби, бігу, стрибках і  

метаннях і, складені з цих вправ, багатоборства. Термін «атлетика» походить 

від старогрецького «атлетикос» - боротьба , вправа. Легку атлетику часто 

називають « королевою спорту». Пояснюється тим, що її програма у всіх 

найбільших змаганнях, включаючи і Олімпійські ігри ,є найобширнішою по 

кількості розіграних комплектів медалей. 

Легка атлетика не тільки рівномірно розвиває різні групи м’язів людини, 

але і сприяє формування правильної постави , загартуванню, придбанню 

імунітету проти застудних захворювань. В процесі   занять бігом, стрибками і 

метаннями людини не тільки розвиває певні фізичні якості, але придбає корисні 

знання і навики з області побудови і планування занять вправами, розвитку тих 

або інших груп м’язів, режиму дня і т.д. Саме в цьому полягає освітнє значення 

легкоатлетичного спорту. Біг, стрибки, метання сприятливо впливають на 

серцево-судинну систему, дихальні органи. Оздоровче значення легкої 

атлетики підвищується у зв’язку з тим, що заняття проводиться на відкритому 

повітрі. Немає виду спорту, в якому б легкоатлетичні вправи не 

використовувались як тренувальні засоби. 

Види легкої атлетики диференціюються на основі рухових якостей, але 

для більш чіткої класифікації їх доцільно об’єднати в 5 груп : ходьба, біг, 

стрибки, метання і багатоборства. 

Легкоатлетичні багатоборства беруть свій початок із 18 олімпіади до н.е. 

П’ятиборство, або пентатлон, складався з бігу на одну стадію (192,27м), 

стрибків в довжину, метання диска і списа, також поєдинків в боротьбі. 

Сучасна легка атлетика раніше, ніж в інших країнах, одержувала 

визнання в Англії. В 1837р. в коледжі в м. Регбі змагалися з бігу на дистанцію і 

виоту з розгону. 

Важливе значення у відродженні сучасних олімпійських ігор відігравав 

П’єр де Кубертен 1896р. 

 

2. Історія розвитку легкої атлетики в Україні 

Перші згадки про легкоатлетичні змагання в Україні припадають на другу 

половину XIX ст. Як стверджують історики , «…у Миколаєві 21 травня 1858р. 

відбулися змагання з бігу, влаштовані військово-морськими офіцерами для 

матросів і солдатів», де враховувався час бігуна. 

На початку 90-х років ХХ ст. у зв’язку з розпадом СРСР Україна стала 

існувати як незалежна держава, але згідно з міжнародними домовленостями 

представники олімпійських видів спорту, у тому числі й українські легкоатлети, 

продовжували виступати у складі збірної команди Союзу Незалежних Держав 

(СНД) включно до Олімпіади 1992р. 

Олімпійські ігри прийшли до нас з глибокої давнини. Вважається, що 

перші ігри проводились в 776 р. до н.е. в грецькому місті Олімпії на березі 

річки Алфей. 
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На час проведення Ігор в Греції оголошувався священний мир, який 

суворо дотримувався. У змаганнях могли брати участь тільки свободо 

народженні греки. Рабів і жінок до змагань не допускали. Учасники Ігор 

повинні були, готуючись до виступів , 10 місяців тренуватися поза Олімпії, 

потім 1-2 місяці в Олімпії. Програма Ігор передбачала біг, змагання колісниць 

п’ятиборство, кулачний біг, конкурс мистецтв. Змагання тривали 5 днів. 

Олімпійські ігри діляться на літні й зимові. Літні Олімпійські ігри 

проводяться кожні чотири роки, в рік кратний чотирьом. Зимові Олімпійські 

ігри об’єднують зимові вили спорту й відокремилися від літніх, починаючи з 

1924 року. До середини 90-х літні й зимові Олімпійські  ігри проводились в 

один рік. Починаючи із зимової Олімпіади Ліллехаммера ( Норвегія), зимові 

Олімпійські ігри проводяться через два роки після літніх 1994. 

Олімпіади проводяться під гаслом «Citius, altitus, fortitus» , що в перекладі 

з латини значить «Швидше, вище ,сильніше». Іншим гаслом олімпіади є вираз 

«Головне не перемога, а участь». 

Олімпійська символіка – це полотнище із зображенням олімпійської 

емблеми на білому тілі. Його підіймають у момент відкриття Олімпійських ігор 

і опускають – під час церемонії закриття. 

Під час Олімпіад горить олімпійський вогонь, який запалюють в Олімпії 

й приносять до місця проведення олімпіади естафетою олімпійського вогню. 

Починаючи з 1968 року кожна олімпіада має свій олімпійський талісман. 

Історія олімпійського руху в Україні розпочалася в 1952 році, коли 

спортсмени України у складі збірної команди Радянського Союзу вперше 

прийняли участь в Іграх ХV олімпіади в Хельсінкі. З 1952 по 1990 роки 

олімпійський рух в Україні атлетики складали щонайменше 25% кожної 

олімпійської команди СРСР. Під час Ігор ХХІІ Олімпіади 1980 року деякі матчі 

футбольного турніру з великим успіхом проводились у Києві. 

22 грудня 1990 року І Генеральна асамблея засновників прийняла 

рішення створити Національний олімпійський комітет України і ця дата є 

офіційною датою його створення. У вересні 1993 року НОК України був 

остаточно визнаний Міжнародним Олімпійським Комітетом. 

Основні завдання НОК України – забезпечення участі в Олімпійських 

іграх, розширення міжнародного співробітництва, популяризація масового 

спорту і здорового способу життя, фізичне і духовне збагачення людей. 

Першу золоту нагороду з фігурного катання незалежної України 

виборола Оксана Баюл на зимових Олімпійських іграх у Ліллехаммері 1994р. 

На іграх Олімпіади окремою командою під прапор України наша збірна 

дебютувала на ювілейних XXV Олімпійських іграх 1996р.(Атланта, США). І 

цей дебют виявився досить вдалим . Першою олімпійською чемпіонкою 

незалежної України на літніх іграх стала переможниця у потрійному стрибку 

Інеса Кравець (15,33м). 

У 2004р. Олімпійські ігри повернулися на свою батьківщину (Афіни, 

Греція). У змаганнях з легкої атлетики взяли участь 2000 спортсменів з 

197країн. Легкоатлетка в Україні вибороли 4 медалі (1 золота, 1 срібна, 2 

бронзові) і за цим показником поділили восьме місце ці спортсмени з 

Великобританії. 
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Неперевершеними й досі залишаються рекорди світу з легкої атлетики, 

встановленні нашими видатними земляками : Юрієм Сєдих – метання молота 

(86,74м, 1968р.), Сергієм Бубкою – зі стрибків із жердиною (6,14м,1994р.), 

Інесою Кравець – зі стрибків потрійним (15,50м, 1995р.) 

 

3. Гігієнічні вимоги для занять з бігу 

Головна вимога до одягу – зручність. 

Одяг повинен бути легким і вільним, не заважати рухам при виконанні 

бігу. Рекомендуємо бігати у спортивному костюмі, а в теплий період року, 

якщо дозволяють умови, достатньо майки і трусів. Резинки на трусах і брюках 

не повинні сильно стягувати живіт. 

Одним із завдань бігу в ВНЗ – є загартовування організму. У студентів, 

які звикли бігати у легкому одязі, відмічена відсутність до простудних 

захворювань. 

В холодну погоду треба вдягати нижню білизну, яка добре втягує піт, 

вовняний костюм чи светр . Для захисту від вітру, дощу і снігу, поверх светра 

можна вдягнути рукавиці і спортивну шапочку. 

Студенти, які займаються бігом не треба захоплюватись синтетичним 

одягом, який викликає сильне потовиділення і перегрів тіла. Синтетичний одяг 

негігієнічний, погано втягує піт і заважає випаровуватися при потовиділенні, 

яке підтримує постійну температуру тіла. Крім того він подразнює шкіру. 

Спортивний одяг і взуття, після кожного заняття треба просушити, 

відчистити від пилу і бруду, а труси і майку треба випрати. 

Правильний вибір взуття для студентів дуже важливий фактор. Це 

пов’язано з тим, що при ходьбі і бігу уся вага фізичного навантаження 

переноситься на стопи, і якщо не ураховувати якогось моменту у підборі взуття 

і шкарпеток, то можливо зіпсувати усе. 

Погано, коли взуття здавлює ногу, чи занадто вільне. І в першому, і в 

другому випадку це приводить до потертостей чи мозолів. 

Крім того, мале взуття заважає кровообігу у стопі, сприяє розвитку 

пітливості, а в зимовий час – швидкому охолодженню ніг. 

Краще взуття для занять – це кросівки, які мають товсту підошву, яка 

добре амортизує під час бігу. У кросівках можна бігати по любому ґрунту. 

Кросівки мають супінатори, які підтримують свод стопи у мить відносного 

відпочинку. Супінатори у кросівках надають можливість відпочити м’язам 

стопи, приймаючи на себе, в деякій мірі, функцію підтримки своду. 

На ноги треба вдягати вовняні чи товсті шкарпетки, які добре вбирають у 

себе вологу піт.  В теплу погоду, коли умови дозволяють бігати на трав’яному, 

піщаному ґрунті можливо бігати босим. 

Ходьба і біг босим по землі ліквідує електростатичний потенціал, який 

накопичується в організмі людини в процесі його життєдіяльності. А це, в свою 

чергу, спряє зняттю нервової напруги, роздратованість, бистрої втоми, поганого 

сну. Крім того, на стопі людини розташовані особливі нервові крапки, які 

пов’язані з різними внутрішніми органами. Тому при ходьбі і бігу босим 

відбувається своєрідний масаж стопи, що сприяє укріпленню здоров’я і 

допомагає лікувати деякі захворювання.       
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Розвиток та подальше вдосконалення основних фізичних якостей 

студентів І курсу в режимі дня: 

 Щоденне виконання комплексів вправ ранкової гігієнічної гімнастики 

з використанням засобів фізичної культури та спорту; 

 Щоденне використання спорсменами комплексів вправ ранкової 

спеціалізованої гімнастики - спортсмена ігровика, важкоатлета, 

пауерліфтера, борця (вільного та класичного стилю), спортсмена-

легкоатлета тощо; 

 Виконання вправ професійно-прикладної фізичної підготовки в 

комплексах вправ ранкової гігієнічної гімнастики  

Ранкова гімнастика (зарядка) помірно посилює дихання і кровообіг, активізує 

обмінні речовини в організмі. 

 

Схема складання ранкової гігієнічної гімнастики з елементами ППФП             

(професійно-прикладної фізичної підготовки) 

1. Ходьба на місці  

2. Вправи на потягування з глибоким диханням 

3. Вправи на розтягування, гнучкість суглобів, рук, ніг, шиї, тулуба 

4. Присідання 

5. Вправи для м’язів живота (повороти тулуба в положенні стоячи різного 

роду, піднімання ніг в положенні сидячи, лежачи на спині) 

6. Вправи для м’язів спини (нахили тулуба вперед, в сторону, назад) 

7. Вправи для розвитку м’язів рук і плечових суглобів (кругові оберти 

руками, згинання і розгинання рук в упорі тощо.) 

8. Вправи для розвитку бокових м’язів тулуба 

9. Махові рухи руками і ногами 

10. Стрибки на місці 

11. Вправи для формування і вдосконалення професійні значимих фізичних 

якостей 

12. Вправи для зниження переходу до подальшої діяльності (ходьба на 

місці з виконанням дихальних вправ) 

 

Виступаючи засобом активізації після нічного сну,  ранкова гігієнічна 

гімнастика готує людину до трудового дня. 

Студенти-спортсмени в обов’язковому порядку поєднують ранкову 

гігієнічну гімнастику зі спеціалізацією вибраного виду спорту. В даному 

випадку вона повинна складатися з двох частин: 

Перша- гігієнічні вправи і вправи ППФП (пофесійно-прикладної фізичної 

підготовки), друга – вправи спортивної направленості, які закінчуються 

водними процедурами (обтиранням, обливанням, прийом душу). 
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Комплекси ранкової спеціалізованої гімнастики з середніми навантаженями 

при частоті серцевих скорочень 130-160 ударів за хв. забезпечують  достатньо 

високий рівень фізичної працездатності  і підготовленості  студентів у 

спортивних дисциплінах. 

Як правило один і той же комплекс слід повторювати впродовж 4-5 тижнів. 

 

Спеціальні самостійні тренувальні заняття                                                                                                     

з навчальної програми підготовки з фізичного виховання  студентів І-ІІ 

курсів ЛНАУ 

Спеціальні самостійні тренувальні заняття з програми підготовки  

проводяться індивідуально  2-4 рази на тиждень  по 30-50хв. Найкраще 

проводити заняття в другій половині дня, через 2-3 год після прийому їжі. 

Тренувальне заняття розпочинається з підготовчої частини (розминки), 

основної роботи (основна частина) з великим навантаженням і закінчується 

(заключна частина) зниженням навантаження. 

При проведенні самостійних занять слід чітко дотримуватися методичних 

вказівок: 

Дослідженість, індивідуальний підхід, систематичність, поступове підвищення 

вимог. 

Режим значних по інтенсивності силових навантажень  при частоті серцевих 

скорочень -160-190 ударів на хв. є найбільш ефективним для підвищення 

фізичної працездатності і підготовленості організму студентів.  

Сила  малих в’язевих груп успішно розвивається при щоденному тренуванні, а 

сила великих м’язових груп при тренуванні через день. 

 

Розвиток сили. 

Виховання фізичної сили має велике значення для всебічного фізичного 

розвитку людини. Сила це здатність людини проявляти зовнішній опір або 

протистояти йому за рахунок м’язових зусиль. 

Розрізняють абсолютну і відносну силу. Перша характеризує максимальну силу 

людини, друга –силу віднесену до її ваги. Абсолютна сила зростає із 

збільшенням ваги тіла, відносна- навпаки, зменшується но кожних кілограм 

ваги тіла більше 60 кг. 

 Процес індивідуального розвитку формування сили окремих м’язових 

груп іде нерівномірно. Швидше розвиваються м’язи, які відповідають за 

моторику і осанку, повільніше дрібні групи м’язів.  

Статична (ізометрична) сила проявляється при статичних положеннях.  Її 

розвиток передбачає режим при якому довжина м’язів не змінюється. Цей 

режим називається ізометричним. 

Динамічна сила проявляє свою дію при виконанні будь якої роботи. В 

даному випадку м’язи працюють або в переважаючому, або уступаючому 

режимі: 

Методика розвитку динамічної сили. 

1. Повторні зусилля до відказу 

2. Максимальні зусилля 
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3. Динамічні зусилля 

  Для першого методу характерна тривала робота 10-15 повторень; для 

другого- робота з обтяженням що дорівнює 75-100% від максимального; для 

третього – робота з малою вагою, але з великою швидкістю. 

 Перший метод ефективний на початковому етапі розвитку сили. Метод 

максимальних зусиль дає змогу досягнути ефекту скоріше , тобто в 1-3 

повтореннях. Метод динамічних зусиль проявляє себе в короткочасній 

(вподовж 1-2с)роботі по пересуванню предметів невеликої ваги з великою 

швидкістю. Зрозуміло що така короткочасна робота передбачає й таке 

короткочасне напруження нервово-м’язового апарату. Цим  пояснюється й 

невеликий ефект третього методу динамічної сили. 

Різновидністю динамічної сили є «вибухова» сила. Вибухова сила-це це 

здатність нервово-м`язевого апарату до мобілізації силових можливостей за 

короткий час  (стрибки, біг на короткі дистанції, метання). Отже провідним 

методом розвитку «вибухової» сили  буде метод динамічних зусиль  з 

використанням різного роду стрибків, метання снарядів, спринтерського бігу. 

Статичну силу слід розвивати при утриманні заданого зусилля. Здатність 

вподовж відповідного часу утримувати максимальне зусилля, тісно пов’язана з 

величиною статичної сили. Короткочасні (5-10с) максимальні зусилля 

приводять до розвитку статичної сили, більш довші – розвивають статичну 

витривалість ( утримання ніг в положенні «кута в упорі» утримання різних 

обтяжень на плечах в положенні напівприсідань, або нахилу тощо впродовж 15-

20с. і більше). 

Динамічна (силова) витривалість являє собою здатність до виконання 

граничної роботи заданої потужності вподовж граничного часу. Як правило 

така робота виконується від 40-50с. і до декілька хв. Силова витривалість 

пов’язана з пересуванням предметів незначної (20-40% від максимуму)ваги. 

Найбільш доцільним методом цієї фізичної якості є метод повторних зусиль 

«до відказу» (він передбачає повторення рухів 15-30 разів). Збільшення 

швидкості веде до росту «вибухової» сили , збільшення ваги спортивного 

снаряду або величини опору – росту динамічної сили і тільки робота в 

середньому темпі  понад 20с. забезпечує розвиток силової (динамічної) 

витривалості. 

Вправи для розвитку динамічної витривалості можуть привести до 

значної гіпертрофії  м’язів  і як результат – збільшення власної ваги тіла. 

Значне збільшення мазевої маси понижує функціональний резерв організму і 

тому  надмірне збільшення вправ з малими обтяженнями слід вважати не зовсім 

доцільними. 

Використання вправ з обважнювачами для вдосконалення функцій 

опорно-рухового апарату. 

 

Силова підготовка студентів 

Вправи з гантелями. 

Вправи з гантелями виконуємо енергійно, без зайвого напруження і 

затримки дихання. При розвитку сили є метод повторних динамічних зусиль, 

при якому вправи з відповідною вагою обтяження повторюють 10-12 разів. 
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Тренуватися з гантелями  слід систематично (не менше як через день) 

Гантелями середньої і великої ваги не рекомендовано користуватися під час 

ранкової гігієнічної гімнастики (різкий перехід після нічного сну до значних 

м`язевих навантажень  може призвести до паталогічних змін в серцево 

судинній системі), а також не виконувати вправ після прийому їжі. 

Вважають, що для загального розвитку м’язів доцільна середня вага , 

вправу повторювати 8-10 разів за один підхід. Щоб позбутися зайвої ваги, 

домогтися розвитку рельєфних м`язів , розвитку їхньої витривалості потрібно 

використовувати  вправи з малою вагою, збільшувати кількість повторень до 16 

– ти і більше  разів за один підхід . За потреби інтенсивніше розвивати силу й 

максимально  збільшити обхват м`язів доцільно тренуватися з гантелями 

великої ваги й повторювати вправи меншу кількість разів. 

 

План самостійного тренування та заняття з оздоровчої фізичної 

культури. 

 Звичайна ходьба на місці, Різновиди бігу на місці (Біг з високим 

підніманням колін, Біг із закиданням ніг назад, Біг із викиданням ніг 

вперед) 

 Загально розвиваючі вправи (Кругові оберти головою, кистями рук, в 

ліктьових суглобах, плечовому поясі, тулуба, нахили тулуба до правої, лівої 

ноги, кругові оберти в колінних суглобах, перекати з ноги на ногу) 

 

Типовий комплекс вправ з гантелями 

1. Для розвитку м’язів рук: 

Вихідне положення (В.П.) середня стійка руки з гантелями з гантелями в 

низу. Зігнути руки до плечей , зводячи лопатки  робимо вдих. Повернутися 

у В.П – видих 

2х10кг  / 8-10 разів (2 підходи , гантелі  10кг. 8-10 повторень, перерва 

між підходами 2хв.) 

2. Для розвитку дельтоподібних м’язів : 

В.П. – середня стійка руки з гантелями в низу. Почергове піднімання рук в 

гору. 

2х5-10кг. /8-10 повторень 

3. Для розвитку м’язів рук  

В.П. – середня стійка руки з гантелями в низу. Почергово піднімати 

випростані руки в перед, а потім у темпі відводити назад. 

2х10кг. / 10-12 повторень. 

4. Для розвитку м’язів рук і косих м’язів живота. 

В.П. широка стійка, руки з гантелями витягнуті в перед . Повороти 

тулубом в право і вліво  з одночасним розведенням рук у сторони . 

2*2-5кг. / 10-15 разів 

5. Для розвитку м`язів живота та ніг. 
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В.П. лежачи на спині , руки з гантелями вздовж тулуба . Переходячи в 

положення сидячи – вдих , водночас почергове піднімання  в гору одну 

ногу й зводити під нею руки з гантелями –видих. 

2х2-5кг. / 10-15 разів 

6. Для розвитку м’язів шиї  

В.п. – лежачи на спині на лаві, руки вздовж тулуба плечовий пояс на рівні 

закінчення лави. Голова опущена до низу:  піднімання і опускання голови 

3х 20-30 разів 

7. Для розвитку м’язів спини: 

В.П. сидячи на підлозі, ноги широко розведені в сторони , руки з 

гантелями вздовж тулуба зігнуті в ліктьових суглобах. Підняти руки з 

гантелями в сторони-в гору-вдих, нахилитися в перед опустити руки з 

гантелями на підлогу між ногами –видих 

2х2-5кг. /15-20 разів 

8. Для розвитку м`язів ніг. 

В.П. основна стійка, руки з гантелями вздовж тулуба. Присісти руки з 

гантелями вперед – видих. Повернутися у В.П.- вдих. 

9. Для розвитку м’язів ніг: 

В.П. з упору присівши , руки з гантелями зігнуті в ліктьових суглобах- 

вистрибування в гору. 

2х2-5кг. / 15-20 разів. 

 Виконання комплексів вправ відновлювальної гімнастики. 

 

Вправи з гумовими та пружинними еспандерами, вправи з гумовими 

амортизаторами. 

Перед тим як розпочати систематичні заняття з еспандером (гумовим або 

пружинним) слід знайти посильне  для себе навантаження(залишати на 

еспандері потрібну кількість пружин, які можна було б розтягнути необхідну 

кількість разів) Студентам краще використовувати більш легкі і зручні гумові 

еспандери – амортизатори. Замість амортизатора слід використовувати гумовий 

жгут товщиною 5-10мм. , або стрічкову гуму(бинт) довжиною 2-5м. для того 

щоб збільшити опір, гумовий амортизатор можна скласти удвічі, тричі … Для 

тренування рекомендовано мати декілька гумових бинтів , що забезпечують 

навантаження у вправах. 

Амортизатор найкращий засіб для розвитку сили. Та на заняттях зі 

штангою, гирями  і гантелями найбільше напруження м’язів виникає  при куті 

згину кінцівок в 90%, а при використанні амортизатора (як і еспандера) опір 

збільшується поступово із самого початку руху і досягає максимуму- в кінці 

виконання вправи (останнє повторення) повинно виконуватися зі значним 

зусиллям- до відказу. Гумовий амортизатор можна закріпити на будь якій 

висоті протягувати в механічні скоби, дверні ручки тощо. Вправи з гумою 

виконують плавно, не швидко, не різко. Коли гуму повертають у вихідне 

положення плавно, м’язам передається певне зворотнє навантаження. Вправи з 



 20 

еспандером і гумою  добре розвивають силу, серцево-суддину систему, 

сприяють розвитку м’язів. 

 

План самостійного тренування та заняття з оздоровчої фізичної 

культури. 

 Звичайна ходьба на місці, Різновиди бігу на місці (Біг з високим 

підніманням колін, Біг із закиданням ніг назад, Біг із викиданням ніг 

вперед) 

 Загально розвиваючі вправи (Кругові оберти головою, кистями рук, в 

ліктьових суглобах, плечовому поясі, тулуба, нахили тулуба до правої, лівої 

ноги, кругові оберти в колінних суглобах, перекати з ного на ногу) 

 

Типовий комплекс вправ з гумою. 

1. Для розвитку дельтоподібних і трапецієвидних м’язів. 

В.П. – широка стійка, руки з гумою в низу хват трохи ширше плечей . 

підняти руки вгору  і розтягнути гуму – вдих. Повернутися у В.П. –видих 

2х15-20 разів 

2. Для розвитку дельтоподібних м’язів. 

В.П. основна стійка, руки утримують гуму на ширині плечей на рівні 

підборіддя. Розвести руки в сторони- вдих. Повернутися у вихідне 

положення –видих. 

2х15-20разів 

3. Для розвитку м’язів рук. 

В.п. широка стійка ноги нарізно на середині гуми, взятися за кінці гуми на 

рівні плечового поясу. Підняти руки вгору – вдих. Повернувшись у В.П.-

видих 

2х10-15разів. 

4. Для розвитку м’язів спини. 

В.П. середня стійка , ноги нарізно на середині гуми, взятися за кінці гуми 

на рівні плечового поясу утримуючи її руками. Нахилити тулуб у перед – 

видих. Повернутися у В.П.-вдих. Вправу виконувати спочатку у 

середньому , потім у швидкому темпі. 

2х10-15 разів 

5. Для розвитку м’язів ніг. 

В.П. стійка ноги разом, спиною до гуми, закріпленої посередині на рівні 

пояса. Гума обмотана навколо талії й притримується руками, тулуб ледь 

нахилений вперед . Біг на місці з високим підніманням стегна. Спочатку в 

середньому , потім у швидкому темпі. 

2*30-40с. 

 

 Виконання комплексів вправ відновлювальної гімнастики. 
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Вправи з гирями. 

Вправи з гирями-відмінний засіб розвитку силової координації рухів. В 

залежності від розвитку сили студентів  використовуються гирі різної ваги 

(8,16,24,32кг.). починати заняття краще з гирь вагою 8,16кг.через місяць, 

півтора можна переходити до занять з гирями вагою 24кг. І далі двопудових 

гирь вагою в 32кг. Для початківців тренування не повинно перевищувати 30хв. 

Тренування рекомендуємо три рази на тиждень, через день, бажано в один і той 

же час. Початкова вага гирі повинна бути такою щоб в кожному  підході  

можна було б вільно виконувати вправу  не менше 5-6 повторень, але не більше 

15-16 разів. В перервах між вправами слід відпочити і спокійно походити 2хв. 

 

План самостійного тренування та заняття з оздоровчої фізичної 

культури. 

 Звичайна ходьба на місці, Різновиди бігу на місці (Біг з високим 

підніманням колін, Біг із закиданням гомілок ніг назад, Біг із викиданням 

ніг вперед) 

 Загально розвиваючі вправи (Кругові оберти головою, кистями рук, в 

ліктьових суглобах, плечовому поясі, тулуба, нахили тулуба до правої, лівої 

ноги, кругові оберти в колінних суглобах, перекати з ного на ногу). 

 

Типовий комплекс вправ з гирями 

1. В.П. – ноги на ширенні плечей гиря піднята над головою. Присідання –

видих, В.П.- вдих 

2х10разів (на кожну руку) 

2. В.П. ноги на ширині плечей. Поштовх гирі одною рукою вгору. 

2х8-10разів ( на кожну руку) 

3. В.П. ноги на ширині плечей , тулуб нахилений у перед, випрямляємося 

тримаючи гирю в руках 

2х8-10разів  

4. В.П. ноги на ширині плечей, руки опущені тримають гирю. З  півприсяді 

ноги випрямляємо, спина рівна, підтягуємо руками гирю до грудей- видих. 

Присідаємо , гирю опускаємо-вдих 

2х8-10 повторень. 

5. В.П. ноги на ширині плечей гиря в зігнутих руках на рівні грудей. 

Присідаємо- видих, В.П.-вдох 

2х8-10 разів 

6. В.П ноги на ширині плечей гиря в одній руці. Робимо оберт довкола 

тулубу гирею передаючи в іншу руку  

2х10обертів ( на кожну сторону тулуба) 

 

 Виконання комплексів вправ відновлювальної гімнастики. 
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Вправи з металевою палицею. 

Металева палиця-зручний спортивний снаряд. З нею можна виконувати 

велику кількість різноманітних і корисних вправ. Виготовляють палицю із 

труби, або прута діаметром, який можна було б вільно обхопити кистями рук. 

Орієнтовна довжина -150-160см. Вага 1-3-5кг. Закріпивши металеву палицю, її 

можна використовувати як перекладину. Якщо на кінцях пропиляти пази – то її 

можна пристосовувати до інших спортивних приладів- до амортизатора, до 

гуми, до еспандера. 

 

План самостійного тренування та заняття з оздоровчої фізичної 

культури. 

 Звичайна ходьба на місці, Різновиди бігу на місці (Біг з високим 

підніманням колін, Біг із закиданням ніг назад, Біг із викиданням ніг 

вперед) 

 Загально розвиваючі вправи (Кругові оберти головою, кистями рук, в 

ліктьових суглобах, плечовому поясі, тулуба, нахили тулуба до правої, лівої 

ноги, кругові оберти в колінних суглобах, перекати з ного на ногу). 

 

Типовий комплекс вправ з металевою палицею 

1. В.П. –поставити палицю вертикально перед собою опертися прямими 

руками на її кінець у положенні нахилу в перед. Виконувати пружні 

покачування в нахилі. 

2х 15-20 разів 

2. В.П. –взяти палицю за кінець обома руками , підняти в гору , відхилитися 

назад і намагатися торкнутись підлоги другим кінцем палиці позаду. 

2х8-10 разів 

3. В.П. обхопити палицю зігнутими руками за спиною (палиця на згинах 

ліктьового суглоба). Повертати тулуб поворотом ліворуч- праворуч. 

2х10-20 разів 

4. В.П.- сидячи ноги нарізно спертися ступнями ніг об палицю, утримуючи її 

в руках хватом на ширенні плечей. 

2х10-12разів. 

5. В.П.- взяти палицю рукою за середину. Обертати палицю за годинниковою 

стрілкою і проти неї. Виконувати вправу правою, а потім лівою рукою. 

2х30-40с. 

6. В.П. – утримувати палицю за кінці з переду себе на випростаних руках. Не 

послаблюючи захвату, намагатися силою з’єднати руки (докладати зусилля 

впродовж 6с.) 

2х4-6разів 
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7. В.П. утримувати палицю спереду себе на випростаних руках хватом на 

ширенні плечей. Не послаблюючи захвату намагатися з силою розвести 

руки в сторони (докладати зусилля вподовж 6с.) 

2х4-6разів 

8. В.П. палиця позаду за спиною на зігнутих руках ліктьових суглобів. 

Присісти – видих, встати –вдих 

2х10-15 разів. 

 

 Виконання комплексів вправ відновлювальної гімнастики. 

 

Розвиток гнучкості. 

Кожен спортивний рух пов’язаний з проявом гнучкості, який дозволяє 

виконувати рухи з відповідною амплітудою. Більшість вправ на розвиток сили 

можна застосувати з метою збільшення рухливості в різних суглобах під дією 

ваги спортивного снаряду м’язи примусово розтягуються. При опусканні 

спортивного снаряду в найнижче положення слід зупинитися на 10-20с.корисно 

повторювати пружні покачування вгору-вниз з поступовим збільшенням 

амплітуди примусового розтягування м’язів. Вправи на покращення гнучкості 

слід виконувати систематично інакше гнучкість помітно і швидко погіршиться.  

Протипоказано використовувати вправи з обважувачами при значній 

втомі, так як можливі травматичні пошкодження. Вправам на гнучкість повинні 

передувати хороша розминка. 

 

План самостійного тренування та заняття з оздоровчої фізичної 

культури. 

 Звичайна ходьба на місці, Різновиди бігу на місці (Біг з високим 

підніманням колін, Біг із закиданням ніг назад, Біг із викиданням ніг 

вперед) 

 Загально розвиваючі вправи (Кругові оберти головою, кістями рук, в 

ліктьових суглобах, плечовому поясі, тулуба, нахили тулуба до правої, лівої 

ноги, кругові оберти в колінних суглобах, перекати з ного на ногу) 

 

Типовий комплекс вправ для розвитку гнучкості 

1. Поставити ноги на ширині плечей, руки на пояс. Виконати нахили 

вправо-вліво.  

12разів. 

2. Поставити ноги разом – нахил вперед. Виконати 12 пружинистих рухів. 

3. Поставити ноги на подвійну ширину плечей – нахили вперед. Виконати 

12 пружинистих рухів. 

4. Випад у бік. Перемістити вагу тіла на праву ногу, ліву витягнути, потім 

поміняти положення ніг. 12разів.                            

5. Виконати випад в ліву сторону – перемістити вагу тіла на ліву ногу, 

праву витягнути, розгортаючи тулуб вправо на 90 градусів, перемістити 

http://natali-sport.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
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вагу тіла на праву ногу, ліву випрямити, перейти в положення випад 

вперед. 8 разів вліво, 8 разів вправо. 

6. Виконати випад в праву сторону, ліву ногу витягнути. Розгорнути тулуб 

в праву сторону, перейти в положення випад вперед. Виконати 8 разів в 

праву сторону, потім перемістити вагу тіла на ліву ногу і виконати 8 

разів на ліву сторону. 

7. Поставити стопи на півтори ширини плечей, захопити стопи руками, 

намагаючись сісти якнайнижче, випрямляючи спину і виводячи таз 

вперед. Виконувати протягом 1 хвилини. 

8. Сісти на підлогу, з’єднати ноги разом і виконати 12 пружинистих 

нахилів уперед. 

9. Сісти на підлогу і розвести прямі ноги в сторони, виконати пружинисті 

нахили вперед. 12 разів. 

10. Сісти на підлогу, ліву витягнути, праву зігнути в коліні назад, виконати 

нахили вперед.8 разів до лівої ноги, потім поміняти положення ніг. 

11. Сісти на підлогу, сплести в «лотос» і виконати нахил вперед. 12 разів. 

Ліктями розвести ноги в сторони. 16раз 

12. Лягти на килимок. Витягнути ноги. Зігніть праву ногу в коліні і 

піднесіть її до грудей. Тягніть поки не відчуєте в стегні потягування. 

Повторіть цю вправу з іншою ногою. 

13. Початкове положення – лежачи спиною на килимку. Ноги зігнуті в 

колінах. 

Одну ногу випрямити, і починайте плавно тягнути на себе. При цьому 

можете триматися за щиколотку, стегно або ікру.  Повторіть аналогічні 

дії з іншою ногою. 

14. Лягти на живіт, взяти руками за стопи. Прогнути спину, голову підняти 

нагору. 

15. Випад на праву ногу. Затриматися. Сідаємо на шпагат. Теж з лівою 

ногою. Затриматися на 20 секунд. 

16. Стати ноги широко, руки на підлогу. Півприсяд і попружинити 20 разів. 

Сідаємо на поперечний шпагат. Затримуємося на 20 секунд. 

 

 Виконання комплексів вправ відновлювальної гімнастики. 

 

Розвиток спритності.  

СПРИТНІСТЬ – це здатність швидко й економно виконувати нові, 

невідомі рухи. Вправи на спритність повинні мати певну координаційно-

рухову складність. Рівень розвитку спритності обумовлює і ступінь рухливості 

в суглобах. Вправи на спритність розподіляють на: 

 - вправи на рівновагу;  

- ритмічні рухи;  

- асиметричні вправи;  

- розвиток вестибулярного апарату.  

Вправи на розвиток спритності можна виконувати за  будь-яких умов (у 

спортивному залі, на відкритому спортивному майданчику, на відкритій 

місцевості, на спортивних снарядах, тренувальних пристроях тощо). 
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Розвиток швидкості 

Швидкість як рухова якість – це здатність людини виконувати 

рухові дії в мінімальний для даних умов відрізок часу. Вона має вирішальне 

значення і визначає успіх в багатьох галузях діяльності людини і в більшості 

видів спорту. Швидкість в значній мірі визначається природженими 

здібностями. Найбільш швидкі від природи люди мають перевагу перед іншими 

у видах діяльності, де швидкість являється домінуючою якістю, де необхідно 

швидко реагувати на будь-які сигнали, непередбачену зміну ситуації 

(відхилитися від падаючого предмета, наздогнати чи втекти, нанести удар або 

відхилитися від нього, зреагувати миттєво на зміну умов дорожнього руху 

тощо). Вміння швидко аналізувати події та приймати правильні рішення 

потрібно багатьом фахівцям в різних сферах виробництва. 

Для розвитку швидкості застосовують комплекс рекомендованих вправ. 

1.Стрибки з ноги на ногу з пересуванням вперед.  

2. Лежачи на спині, ноги вгору, рухи ногами, як в бігу.  

3. Максимальний біг на місці, з опорою руками в стіну (високо піднімаючи 

коліна).  

4. Естафета з перенесенням партнера. Студенти розподіляються на дві команди 

і на пари. За сигналом стартує перша пара. Партнер несе на спині другого до 

місця де вони міняються місцями, після чого біжать назад.  

5. Старт з різних положень за сигналом; після перекиду вперед; після перекиду 

назад; після стрибків на місці. Після 10-15 м спринту вільний біг і ходьба.  

6. Оббігання квадрату: 1-а сторона – спринтерський біг; 2-а – перекидами 

вперед; 3-я – приставними кроками; 4-а сторона – біг спиною вперед.  

7. Виконується в парах: в. п. – лежачи на спині, руки вгору; партнер стоїть біля 

ніг. Необхідно підняти тулуб, піймати м’яч, повернути його партнеру і знову 

лягти на спину.  

8. Стрибки зі скалкою: один стрибок – два оберти скакалкою. 

 

План самостійного тренування та заняття з оздоровчої фізичної 

культури. 

 Звичайна ходьба на місці, Різновиди бігу на місці (Біг з високим 

підніманням колін, Біг із закиданням ніг назад, Біг із викиданням ніг 

вперед) 

 Загально розвиваючі вправи (Кругові оберти головою, кистями рук, в 

ліктьових суглобах, плечовому поясі, тулуба, нахили тулуба до правої, лівої 

ноги, кругові оберти в колінних суглобах, перекати з ного на ногу) 

Типовий комплекс вправ зі скакалкою 

1. В. п. – о. с. зі скакалкою в руках. Стрибки на обох ногах на місці через 

скакалку, що обертається спереду назад (10-12 стрибків). 
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2.  В. п. – о. с. зі скакалками в руках, стоячи у колі обличчям до потилиці. 

Стрибки на обох ногах через скакалку, що обертається спереду назад, з 

просування вперед по колу (12-15 стрибків). 

3. В. п. – так само, як у вправі 2, - стрибки на обох ногах, що обертається 

спереду назад, з просуванням назад (12-15 стрибків). 

4. В. п. – те саме. Чотири стрибки на правій нозі, чотири – на лівій через 

скакалку, що обертається спереду назад (16-24 стрибки). 

5.  В. п. – о. с., скакалку, складену вчетверо, тримати за кінці. 

Переступання через скакалку, не відпускаючи рук, вперед і назад. 

Вправу виконати 4-6 разів. 

6. В. п. – о. с., скакалку, складену вдвоє, тримати за кінці. 1-2 – руки із 

скакалкою вгору – в сторони, трохи прогнути тулуб (вдих). 3-4 – в. п. 

Вправу виконати 4-6 разів. 

 Виконання комплексів вправ відновлювальної гімнастики. 

 Розвиток витривалості 

Витривалість – здатність людини долати втому у процесі рухової 

діяльності. В залежності від об’єму м’язових груп, що беруть участь у роботі 

умовно розрізняють три види фізичної втоми, а отже, витривалості: Локальна – 

до роботи залучено лише третина загального об’єму скелетних м’язів 

(наприклад: м’язи кисті, гомілки тощо). Регіональна – в роботі бере участь від 

однієї третини до двох третин м’язової маси (прикладом можуть бути вправи 

для зміцнення м’язів ніг чи тулуба). Глобальна – працює одночасно більше 

двох третин скелетних м’язів (біг, веслування тощо).   Виділяють види 

витривалості: загальну, спеціальну ( швидкісна, силова, координаційна).  

Загальна витривалість – здатність людини якомога довше виконувати 

м’язову роботу помірної інтенсивності, яка вимагає функціонування 

переважної більшості скелетних м’язів. Загальна витривалість є необхідною 

передумовою високого рівня розвитку інших видів витривалості. 

 Спеціальна витривалість – це витривалість стосовно конкретного виду 

рухової діяльності.  Швидкісна витривалість – здатність людини якомога довше 

виконувати м’язову роботу з максимальною швидкістю.     

Силова витривалість – здатність людини ефективно долати помірний опір 

тривалий час (“до втоми”) – динамічний режим. Статична витривалість 

виявляється в процесі статичної роботи (напруження м’язів).     

Координаційна витривалість – це здатність людини тривалий час 

виконувати складно координаційні вправи без порушення ритму їх виконання, 

рівноваги та взаємоузгодженості. 
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 План самостійного тренування та заняття з оздоровчої фізичної 

культури 

 

 Звичайна ходьба на місці, різновиди бігу на місці (біг з високим 

підніманням колін, біг із закиданням ніг назад, біг із викиданням ніг 

вперед) 

 Загально розвиваючі вправи (кругові оберти головою, кистями рук, в 

ліктьових суглобах, плечовому поясі, тулуба, нахили тулуба до правої, лівої 

ноги, кругові оберти в колінних суглобах, перекати з ного на ногу) 

Типовий комплекс вправ на витривалість  

Важливо тренуватися з підвищеною швидкістю, поки не закінчаться сили. 

Перший час тренуємо  витривалість за допомогою спрощеного варіанту цих 

вправ (прості віджимання, присідання, підтягування), поступово ускладнюючи 

їх. Приклад (1 вправа – 30 секунд, відпочинок – 10 секунд): 

Присідання;  

Віджимання;  

Біг на місці (бігова доріжка або велотренажер, якщо є);  

Стрибки через скакалку;  

«Планка» на передпліччях (обличчям вниз, горілиць, на боці);  

Підтягування на перекладині. 

Важливо тренуватися з підвищеною швидкістю, поки не закінчяться сили. 

Виконання комплексів вправ відновлювальної гімнастики. 

 

Рекомендуємо перелік вправ для розвитку фізичних якостей в домашніх 

умовах: 

сили: 

https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws 

швидкості: 

https://www.youtube.com/watch?v=BnBel5UM_q8 

гнучкості: 

https://www.youtube.com/watch?v=yPJ4tE2yQQ8 

витривалості: 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ3O-CgxfeU 

спритності:  

https://www.youtube.com/watch?v=VchxPuX24HY 
 

 

У домашніх умовах необхідний самоконтроль.   Дотримуйтеся розпорядку дня, правил 

гігієни, самоконтролю, лікарського контролю та здорового способу життя. 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
https://www.youtube.com/watch?v=BnBel5UM_q8
https://www.youtube.com/watch?v=yPJ4tE2yQQ8
https://www.youtube.com/watch?v=nZ3O-CgxfeU
https://www.youtube.com/watch?v=VchxPuX24HY
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 Самоконтроль 

 

 При регулярних заняттях фізичними вправами і спортом дуже важливо 

систематично стежити за своїм самопочуттям і загальним станом здоров'я. 

Найбільш зручна форма самоконтролю - це ведення спеціального щоденника. 

Показники самоконтролю умовно можна розділити на двох груп - суб'єктивні й 

об'єктивні. До суб'єктивних показників можна віднести самопочуття, сон, 

апетит, розумова і фізична працездатність, позитивні і негативні емоції. 

Самопочуття після занять фізичними вправами повинне бути бадьорим, настрій 

гарним, що займається не повинний почувати головного болю, розбитості і 

відчуття перевтоми. При наявності сильного дискомфорту варто припинити 

заняття і звернутися за консультацією до фахівців. Як правило, при 

систематичних заняттях фізкультурою сон гарний, зі швидким засипанням і 

бадьорим самопочуттям після сну. Застосовувані навантаження повинні 

відповідати фізичній підготовленості і віку. Апетит після помірних фізичних 

навантажень також повинний бути гарним. Є відразу після занять не 

рекомендується, краще почекати 30-60 хвилин. Для угамування спраги варто 

випити склянка мінеральної чи води сподіваючись. При погіршенні 

самопочуття, сну, апетиту необхідно знизити навантаження, а при повторних 

порушеннях - звернутися до лікаря. Щоденник самоконтролю служить для 

обліку самостійних занять фізкультурою і спортом, а також реєстрації 

антропометричних змін, показників, функціональних проб і контролю 

виконання тижневого рухового режиму. Регулярне ведення щоденника дає 

можливість визначити ефективність занять, засоби і методи, оптимальне 

планування величини й інтенсивності фізичного навантаження і відпочинку в 

окремому занятті. У щоденнику також варто відзначати випадки порушення 

режиму і те, як вони відбиваються на заняттях і загальній працездатності. До 

об'єктивних показників самоконтролю відносяться: спостереження за частотою 

серцевих скорочень (пульсом), артеріальним тиском, подихом, життєвою 

ємністю легень, вагою, м'язовою силою, спортивними результатами. Регулярні 

заняття фізичною культурою не тільки поліпшують здоров'я і функціональний 

стан, але і підвищують працездатність і емоційний тонус. Однак варто 

пам'ятати, що самостійні заняття фізичною культурою не можна проводити без 

лікарського контролю, і, що ще більш важливо, самоконтролю. 
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                                                                 РЕФЕРАТИ 

 

I КУРС  

 

  МОДУЛЬ № 1 

 

Тематичний блок №1 – Фізична культура як явище цивілізації. Фізична 

культкра і засади здорового способу життя. 

Тема №1 Фізична культура і спорт, як складові загальної цивілізаційної 

культури людства. 

Тема №2 Фізична культура і спорт. Порівняльна характеристика даних 

напрямків людської діяльності. 

Тема №3 Фізична культура і здоров`я людини. 

Тема №4 Загартування організму як цілеспрямований процес. 

Тема №5 Фізична культура і гармонійний розвиток особистості. Зв'язок ФК з 

духовним життям людини. 

Тема №6 Фізична підготовка і захист Вітчизни. Фізична підготовка молоді, як 

мобілізаційний ресурс держави. 

Тема №7 Професійно-прикладна фізична культура. ППФП в екстримальних  

професіях. Фізичне здоровя і профільна фізична підготовка 

персоналу, як засіб підвищення конкурентноспроможності  

економічних систем  в сучасному світі. 

Тема №8 Фізична культура як засіб рекреації (відновлення життєвих сил) 

 

МОДУЛЬ № 2 

 

Тематичний блок №2 – Фізіологія людини і фізичні навантаження. 

Тема №9 Фізичний стан та фізичний розвиток людини, способи оцінки та 

засоби впливу. 

Тема 

№10 

Системи організму , що забезпечують фізичну діяльність людини. 

Тема 

№11 

Серцево-судинна система, система крові та фізичне навантаження. 

Тема 

№12 

Система дихання , газообмін та фізичні навантаження. 

Тема 

№13 

Система травлення , система обміну речовин, гормональна 

регуляція. Збалансоване харчування. 

Тема 

№14 

Вплив фізичних навантажень на нервову систему людини та 

розумову діяльність. 

Тема 

№15 

Втома, як реакція організму на фізичні навантаження. Фізична 

витривалість. 

Тема 

№16 

Адаптація як основний природній механізм, що забезпечує 

тренувальний ефект. Крива Фольборта. 
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МОДУЛЬ № 3 

 

Тематичний блок № 3 – Історія фізичної культури і спорту. Козацька 

фізична і бойова культура, народна, звичаєва і самобутня фізична 

культура. Світовий олімпійський рух, спорт В Україні, на Львівщині, 

спорт в Лнау. 

Тема 

№17 

Фізична культура людства в доісторичні часи та в давньоісторичний 

період (Єгипет, Месопотамія, древній Китай) 

Тема 

№18 

 

Фізична культура і спорт античного світу (Греція, Рим). 

Тема 

№19 

Фізична культура і спорт в період Середньовіччя. 

Тема 

№20 

Фізична культура Українського народу . Самобутня козацька 

фізична і бойова культура. 

Тема 

№21 

Становлення сучасного олімпійського руху. Самобутня козацька 

фізична і бойова культура. 

Тема 

№22 

Спортивний і фізкультурний рух на Львівщині і в Галичині на 

початку XX ст. Фізичний вишкіл УПА. 

Тема 

№23 

Український спорт і фізична культура в повоєнні роки. Українські 

олімпійці. 

Тема 

№24 

Спортивна історія і спортивні традиції ЛНАУ. 

 

 

МОДУЛЬ № 4  

 

Тематичний блок № 4 – Фізична культура і різнобічний розвиток 

особистості. 

Тема 

№25 

Фізичний стан людини . Баланс здоров`я – працездатність- фізичні 

можливості. 

Тема 

№26 

Самооцінка власного фізичного стану і фізичного розвитку, уміння 

впливати на власний фізичний стан. 

Тема 

№27 

Визначення профільних характеристик фізичного розвитку людини. 

Тема 

№28 

Визначення профілю здібностей та обдарованості, вибір напрямку 

фізичного самовдосконалення,. 

Тема 

№29 

Фізичний стан особи і втілення життєвих планів. 

Тема 

№30 

Взаємозв`язок фізичного стану людини і її будови тіла.Шкідливіть 

надмірної залежності від надуманих стандартів краси. 

Тема 

№31 

Спортивна діяльність, як творчий процес та напрям самореалізації. 

Тема 

№32 

Фізична активність і психологічне здоров`я людини. 
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