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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 

 

IIкурс (ІІІ семестр) 

Організація занять із практичного фізичного виховання 

Заняття складається із чотирьох частин ( ввідної, підготовчої, основної і 

завершальної). 

Ввідна частина (організаційна) - шикування, рапорт, перевірка присутності 

студентів, пояснення завдань і зміст заняття, стройові вправи, повороти. 

Загальна тривалість ввідної частини 3-10 хвилин. 

Підготовча частина (розминка) - розігрівання тіла студентів, поліпшення 

еластичності м’язів, рухливості в суглобах, загальна і спеціальна фізична 

підготовка. Тривалість підготовчої частини від 15 до ЗО хвилин. 

Основна частина - підвищення у студентів фізичної і спеціальної підготовки, 

навчання спортивній техніці і тактиці, виховання фізичних якостей (сили, 

швидкості, витривалості та ін..). 

Завершальна частина - поступове зниження навантаження, приведення 

організму студентів у стан, який був до початку заняття. Тривалість його до 10 

хвилин. 

Гартування 
Гартування — це комплекс заходів щодо підвищення стійкості 

організму до дії, несприятливих погодно-кліматичний умов. Гартуючи 

процедури нормалізують стан емоційної сфери, роблять людину більш 

стриманою, урівноваженою, вони додають бадьорість, покращують настрій. 

Гартування підвищує працездатність і витривалість організму. Загартована 

людина легко переносить не тільки жару і холод, але і різкі зміни зовнішньої 

температури, які здатні ослабити захисні сили організму. 

 

Принципи гартування 

Систематичність використання гартуючих процедур 

Гартування організму повинне проводитись систематично, день за днем 

протягом всього року незалежно від погодних умов і без тривалих перерв. 

Краще всього, якщо користування гартуючими процедурами буде чітко 

закріплено в режимі дня. Проведення гартуючих процедур протягом 2-3 

місяців, а потім їх припинення призводить до того , що загартованість 

організму зникає через 3-4 тижні. У разі появи ознак захворювання гартування 

тимчасово припиняють, після одужання слід відновити його з початкового 

періоду. 

Поступовість збільшення сили дратівливої дії 

Гартування принесе позитивний результат лише в тому випадку, якщо 

сила і тривалість дії гартуючих процедур нарощуватимуться поступово. Не слід 

починати гартування зразу ж з обтирання снігом або купання в ополонці. Таке 
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гартування може принести шкоду здоров’ю. 

Послідовність в проведенні гартуючих процедур 

Необхідне попереднє тренування організму більш щадними 

процедурами. Почати можна з обтирання, ножних ванн, і вже потім приступити 

до обливань, дотримуючи при цьому принцип поступовості зниження 

температур. 

Облік індивідуальних особливостей людини і стану його здоров’я 

Перш ніж приступати до прийому гартуючих процедур, слід звернутися 

до лікаря, оскільки гартування надає вельми сильну дію на організм, особливо 

на людей, яке вперше приступають до нього. Враховуючи вік і стан організму , 

лікар допоможе правильно підібрати гартуючий засіб і порадить, як його 

застосовувати, щоб попередити небажані наслідки. 

Важливим чинником оцінки ефективності гартування є і самоконтроль. 

Самоконтроль проводиться з урахуванням наступних показників : загальне 

самопочуття, маса тіла, пульс, апетити, сон. 

Комплектність дії природних чинників 

Основними засобами гартування є повітря, вода, сонячне проміння, а 

поєднання з фізичними вправами підвищує ефективність гартуючих процедур. 

 

Основні методи гартування 

Гартування повітрям 
Найпоширеніша і доступна форма гартування - використовування 

свіжого повітря. Такі гартуючи процедури доступні людям різного віку і 

широко можуть застосовуватися не тільки здоровими людьми, але і 

страждаючими деякими захворюваннями. 

Гартуюча дія повітря на організм сприяє підвищенню тонусу нервової і 

ендокринної систем . Під впливом повітря поліпшуються процеси травлення, 

удосконалюється діяльність серцево-судинної і дихальної систем, змінюється 

морфологічний склад крові. Перебування на свіжому повітрі покращує 

загальне самопочуття організму, впливає на емоційний стан, випливає 

відчуття бадьорості, свіжості. 

По температурних відчуттях розрізняють наступні види повітряних 

ванн: гарячі (зверху ЗОС), теплі (зверху 22С), індиферентні (21-22С), 

прохолодні (17- 21С),помірні холодні (13-17С), холодні (4-13С), дуже 

холодні (нижче 4С). 

Прогулянки на повітрі проводяться у будь-який час незалежно від 

погоди. Тривалість прогулянок встановлюється індивідуально для кожної 

людини залежно від стану його здоров’я і віку. 

Повітряні ванни 
Гартування повітрям готує організм до подальших гартуючих процедур, 

наприклад до гартування водою. 

Дозування повітряних ванн здійснюється двома шляхами: поступовим 

зниженням температури повітря і збільшенням тривалості процедури при тій 

же температурі. 

Починати прийом повітряних ванн треба в кімнаті незалежно від пори 

року при температурі не нижче 15-16 градусів, лише через деякий час можна 
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переходити на відкрите повітря. При прийомі прохолодних і особливо 

холодних ванн рекомендується виконувати активні рухи : гімнастичні вправи, 

ходьбу, біг на місці. 

Після відповідної попередньої підготовки можна перейти до прийому 

повітряних ванн на відкритому повітрі. їх потрібно приймати в місцях , 

захищених від прямого сонячного проміння і сильного вітру. Починати прийом 

повітряних ванн на відкритому повітрі треба з індиферентною температурою 

повітря, тобто 20-22 градуси. Перша повітряна ванна повинна тривати не 

більше 15 хв,, кожна подальша повинна бути терміном на 10-15 хвилин. 

Холодні ванни можуть приймати тільки загартовані люди. Їх тривалість 

- не більше 1-2 хвилин, з поступовим збільшенням до 8-10 хвилин. 

Гартування водою. 
Гартування водою -засіб, що володіє яскраво вираженим 

охолоджуючим ефектом, оскільки її теплоємність і теплопровідність у багато 

разів більше, ніж повітря. При однаковій температурі вода нам здається 

холоднішою за повітря. 

Обтирання- початковий етап гартування водою. Його проводять 

рушником, губкою або просто рукою, змоченою водою. Обтирання проводять 

послідовно: шия, груди, спина, потім витирають їх досуха і розтирають 

рушником до червоності. Після цього обтирають ноги і також розтирають їх. 

Вся процедура здійснюється в межах 5 хвилин. 

Обливання- наступний етап гартування. Для перших обливань доцільно 

застосовувати воду з температурою біля +30 градусів, тривалість не більше 

хвилини. Надалі можна поступово знижувати температуру і збільшувати 

тривалість до 2 хв., включаючи розтирання тіла. При доброму ступені 

загартованості можна приймати контрастний душ, чергуючи 2-3 рази воду 35- 

40 градусів із водою 13-20 градусів протягом 3 хв. Регулярний прийом 

вказаних водних процедур викликає відчуття бадьорості, свіжості, підвищення 

працездатності. 

При купанні здійснюється комплексний вплив на організм повітря, води 

і сонячного проміння. Починати купання можна при температурі води 18-20 

градусів і 14-15 градусів повітря. 

Волейбол 

Волейбол зародився у Сполучених Штатах Америки. Засновником цієї 

гри вважається Вільямс Морган. 

У Європі у волейбол уперше стали грати в Чехословаччині (1907). 

Подальше поширення волейболу відбулося в Японії, Китаї, на Філіппінах. 

Найбільше поширення волейбол одержав у колишньому СРСР, 

Чехословаччині, Польщі, Японії, Мексиці, Бразилії. 

У 1947 утворена Міжнародна федерація волейболу (ФІВБ). В 1964 

волейбол був вперше включений в програму олімпійських змагань (у Токіо) 

До України ж ця гра завітала 1925 році. Вже 1927 року в Харкові 

розіграно першість України. У змаганнях взяли участь колективи з 11 міст. 

Довжина майданчика 18 м, ширина -9 м. майданчик розділений на 2 
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рівні частини сіткою висотою 2,43 м для чоловіків і 2,24 м - для жінок. У 3 м 

від сітки позначена лінія атаки, далі якої гравці задньої лінії заходити не 

мають права. Гра ведеться сферичним м’ячем колом 65-67 м і вагою 260- 

280г. Кожна з двох команд складається максимум з 12 гравців, а на полі 

одночасно знаходяться 6. Мета гри - ударом добити м’яч до ігрової поверхні 

майданчика половини супротивника або примусити його помилитися. 

Волейбольна партія не обмежена в часі і триває до 25 очок. При цьому 

якщо перевага над супротивником не досягла 2 очок, партія триватиме до 

тих пір, поки не буде досягнута потрібна перевага. Матч триває до того, як 

одна з команд виграє три партії. У п’ятій партії (тай-брейк) рахунок ведеться 

до 15 очок. У кожній партії тренер кожної з команд може попросити тайм-

аути по ЗО сек. У кожній партії тренер має право провести не більше 6 замін 

польових гравців (окрім літеро). 

Майданчик по кількості гравців умовна розділений на 6 зон. Гра 

починається з подачі через сітку, яка проводиться із-за лицьової лінії з будь- 

якого місця, не переступаючи цю лінію. Перш ніж ударити по м’ячу, 

потрібно його підкинути. Удар «з руки» вважається помилкою. Якщо 

гравець команди ввів подачею м’яч в гру і команда виграла очко, то 

наступну подачу виконує той же гравець. Розіграш кожного м’яча триває до 

приземлення м’яча на майданчик, виходу в «аут» або порушення правил. 

Після кожної виграної подачі суперника гравці роблять перехід з однієї 

зони в іншу за годинниковою стрілкою, тобто відбувається послідовна зміна 

місць гравцями у зонах. У волейболі команда, яка виграла розіграш, отримує 

очко (за системою «кожний розіграш - одне очко»). У разі програшу очка, 

подача переходить до іншої команди. Гравець може відбивати м’яч будь- 

якою частиною тіла, зіткнення з м’ячем повинне бути одноразовим. Гравці 

втрачають м’яч у разі, якщо м’яч піде за межі поля або якщо гравець 

  /торкнеться сітки. Порушення цього правила штрафується очком. Кожна / 

команда має право на три торкання м’яча, якщо одне з них припало на 

блокуючого (гравець, який перегороджує руками шлях м’ячу). Ліберо. 

Гравець «ліберо» - це гравець оборонного плану, який може 

знаходитись в будь-якій точці на задній лінії. «Ліберо» не може подавати, 

нападати і переміщатися на передню лінію. Він носить форму, яка 

відрізняється за кольором від форми інших гравців команди. Це може бути 

гравець невеликого зросту, але дуже спритний, з хорошою реакцією. 

У 2016 році на Чемпіонаті Європи, який відбувся у Болгарії, українець 

Клейко Георгій отримав срібло. 

 

II курс, (ІV семестр) 
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Фізичні якості – рухомі задатки, які визначають її можливості успішно 

виконувати певну рухому дію. 

Сила – це здатність людина  долати опір або протидіяти йому за рахунок 

м’язових напружень. Розрізняють: абсолютну силу, відносну силу, швидку силу 

та вибухову силу. 

    Абсолютна сила  людини – це її здатність долати якнайбільший опір або 

протидіяти  йому у довільному м’язовому напруженості. 

   Відносна сила – це кількість абсолютної сили людини, що припадає на один 

кілограм маси тіла. 

   Швидкісна сила – це здатність з якомога більшою швидкістю долати 

помірний зовнішній опір. 

   Вибухова сила – це здатність проявити якнайбільші зусилля за мінімальний 

проміжок часу. 

В залежності від  режиму роботи м’язів  розрізняють статичну і динамічну 

силу. Статична сила  проявляється тоді, коли м’язи, але переміщення його 

ланок відсутнє. 

 

 

    Для розвитку сили використання вправи: 

       -Вправи з обтяженням власного тіла; 

       -Вправи з обтяженням масою предметів; 

       -Вправи на силових тренажерах; 

       -Стрибкові вправи; 

   Витривалість – здатність людини долати втому у процесі рухової діяльності. 

Виділяють такі види витривалості: загальну, швидкісну, силову. В спорті – 

спеціальну витривалість. 

   Загальна витривалість (аеробна)- це здатність людини якомога довше 

виконувати м’язову роботу помірної інтенсивності. 

  Швидкісна(анаеробна) витривалість – це здатність людини якомога довше 

виконувати м’язову роботу з максимальною швидкістю(не перевищує 15-20с). 

  Силова витривалість – це здатність людини ефективно долати помірний опір 

тривалий час («до втоми»). 

  Спеціальна витривалість – це здатність організму тривалий час виконувати 

специфічну м’язову роботу. 

   До видів спорту , що насамперед розвивають витривалість відносять: легку 

атлетику (спортивна ходьба, біг на середні і довгі дистанції ); лижні гонки, 

біатлон, плавання, веслування, шосейні гонки і крос на велосипеді, біг на 

ковзанах, альпінізм, спортивні орієнтування та ін.. 

  Розрізняють три види фізичної втоми: 

    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. 

    Глобальна (тоніальна)- працює одночасно більше двох третин скелетних 

м’язів (біг, веслування тощо). 
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  Гнучкість – це здатність людини виконувати рухи в суглобах з якомога 

більшою амплітудою. 

    У дівчат та жінок рухливість суглоб приблизно  на 10% більша, ніж у хлопців 

та чоловіків. У похилому віці  гнучкість у чоловіків і жінок практично не 

відрізняється. 

     Для  розвитку гнучкості використовують : махові рухи з повною 

амплітудою, гойдалки, шпагати, містки; утримання ноги на певній висоті. 

      Спритність – складна комплексна рухова якість людини , яка може бути 

визначена як її здатність швидко оволодівати складно кондиційними руховими 

діями (спортивні ігри). 

    Для розвитку спритності використовують такі вправи : акробатичні 

вправи(перекиди, перекочування, місток); раптові зупинки, зміна напряму руху 

при ходьбі і бігу; подолання перешкод; кидки на лов м’яча в різних положеннях 

і т.п..; ігри та естафети. 

    Швидкість – здатність людини здійснювати рухові дії з мінімальною для 

даних умов витратою часу. 

    Швидкість рухових дій – процес, що розпочинається зі сприйняття 

інформації, що  спонукає до дії і закінчується початком руху – відповіді. 

             

Схематично рухова реакція складається з 5 компонентів: 

  -Сприйняття подразників рецепторами. 

  -Передача збудження від рецептора до ЦНС 

  -«Усвідомлення» отриманої інформації 

   -Передача сигналу-відповіді м’язів      

   -Збудження  м’язів і відповідь певним рухом  

Для розвитку швидкості використовують наступні вправи: виконання швидких  

рухів , швидше реагування в процесі ігор: повторна пробіжка відрізків від 5 до 

20 метрів прискорення: ігри та естафети з використанням швидкісних вправ. 

 

       Туристські походи проводять з різною метою: 

 Рекреаційна – відновлення організму за допомогою активного відпочинку; 

Спортивна аба тренувальна – використання походу як засобу тренування;  

Пізнавальна – вивчення рідного краю, пам’ятних місць та життя свого району; 

Ділова- проведення досліджень. 

Підготовка до туристського походу передбачає 3 основних етапи: 

         1.Комплектування групи 

         2. Підготовка туристського маршруту 

         3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення. 

I  етап : безпосередня підготовка до походу починається з комплектування 

групи. Залежно від її  складу вибирають район і маршрут подорожі. 

II етап :залежно від туристської групи, підбирається і вибирається маршрут 

походу. Можливий варіант і навпаки. 

 Основне завдання туристської мандрівки – сприяння активному відпо-   чинку , 

зміцнення здоров’я , підвищення спортивної майстерності , набуття прикладних 

і спеціальних навичок. 

    Спородження туриста може бути особисте , групове і спеціальне: 
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 Особисте: рюкзак, пальний мішок , спортивний костюм , взуття придатне 

до походу (вільне і зручне ); 

 Групове: намети, відра, сокира, пила, набір для вогнища, аптечка; 

 Спеціальне: залежить від виду туризму (човни, байдарки, катамарани та     

ін) 

Найпоширеніший порядок руху туристів-пішоходів на маршрутів – це стрій  в 

колону по одному . Інтервал між учасниками не повинен перевищувати 3м. 

Короткі привали чергуються з рухом :  через 40-50 хв ходу роблять 10-15 

хвилинні привали. 

       Великий  привал роблять оповідні , його тривалість 2-3 год. Робочий день у 

поході чи подорожі , як правило , триває 8-10 годин. Закінчуючи  денний 

перехід завидна , зав 2 години до настання темряви , щоб можна було 

заздалегідь вибрати місце бівуаку , де зручно було б організувати ночівлю , 

назбирати хмизу , розпалити вогнище , приготувати їжу тощо. 

       Туристський бівуак- це місце відпочинку учасників походу. Основна    

мета -  забезпечення повноцінного відпочинку. 

Розбивка бівуаку полягає в тому щоб правильно вибрати для нього місце , 

добре підготувати для цього площадку , розпланувати її і поставити ватру , 

підготувати їжу , забезпечити табору від стихійних проявів природи. 

     

 

 До настання темряви бівуак повинен бути готовим. 

Темп  Швидкість пересування (км/год) 

дорослі/ діти  

Повільний 2,5-3 / 3-4 

Середній 3-4 / 4,5-5 

Швидкий 4,5 /5,5-6,5 

 

  Гігієна –це наука про поліпшення та збереження здоров’я людини. 

Гігієна включає в себе безліч розділів, таких як: гігієна харчування, гігієна 

дітей та підлітків, гігієна праці, спортивна гігієна, комунальна гігієна, гігієна 

навколишнього середовища,  військова гігієна і т.д. 

Особиста гігієна – звід правил поведінки людини в побуті та на виробництві. У 

вузькому розумінні гігієна – це гігієнічне утримання тіла, одягу та предметів 

домашнього вжитку. Порушення вимого особистої гігієни можуть позначатися 

на здоров’я як  однієї особи, так і дуже великих груп людей (колективи 

підприємств, сім’ї, члени різних спільності і навіть жителі цілих регіонів) . 

Правила особистої гігієни 

1.Гігієна тіла.  Шкіра людини захищає весь організм від різних впливів 

навколишнього середовища. Дотримання чистоти  шкіри надзвичайно важливо, 

адже крім захисної функції, які вона виконує наступні функції: 

теплорегулюючі, обмінні, імунні, секреторну, рецепторну, дихальну та інші 

функції. 

          -Мийтеся щодня теплою водою. Температура  води повинна бути 37-38 

градусів, тобто вище нормальної  температури  тіла. Через шкірний покрив 

людини за тиждень виділяється до 300г сала й до 7 літрів поту. Щоб захисті 
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властивості  шкіри не порушуватися необхідно  ці регулярно змивати. В іншому 

випадку на шкірі створюються сприятливі умови для розмноження 

хвороботворних мікробів, грибків та інших шкідників мікроорганізмів. 

   - Приймайте водні процедури (ванна , душ , лазня) із застосуванням мочалки 

необхідно не рідше одного разу на тиждень . 

   -Слідкуйте за частитою рук і нігтів . Відкритті ділянки  особливо схильні до 

забруднення. Грязь містить хвороботворні мікроби може потрапити з рук в рот 

через їжу. Дизентерію, наприклад, називають хворобою брудних рук. Руки 

треба мити до відвідування туалету і обов’язково після туалету. 

Перед їжею і після прийому їжі, після контакту з тваринами (як вуличними , так 

і домашніми). Якщо Ви перебуваєте в дорозі, то руки необхідно потерти 

вологою серветкою, щоб усунути  хоч деяку кількість мікробів. 

Ноги потрібно мити щодня прохолодною водою і милом. Холодна вода 

зменшує деяку кількість мікробів. 

   2. Гігієна волосся. Правильний догляд за шкірою і волосся нормалізує 

діяльність сальних залоз, а також  покращує кровообіг і обмінні речовин. Тому 

до процедури миття голови необхідно ставитися відповідально. 

       -Голову потрібно мити в міру забруднення. Сказати точну кількість 

неможливо. Частину миття волосся залежить від різних факторів: довжини 

волосся, типу волосся  і шкіри голови, характеру роботи, пори року і т.д.  

Взимку, як правило, голову миють частіше, тому що головний убір не дає шкірі 

голови дихати, із-за чого шкірного сала виділяється набагато більше ніж  

зазвичай. 

     - Не варто мити волосся гарячою водою. Волосся можуть стати дуже 

жирними, так як гаряча вода  активізує роботу сальних залоз. Ретельно  

ставитися до вибору засобів по догляду за волоссям (шампуні, бальзами, 

лосьйон тощо). Волосся дуже добре  вбирають воду, а з нею і речовини, які 

можуть зашкодити волоссю, шкірі голови і організму в цілому. 

    - Після полоскання волосся корисно облити прохолодною водою. 

     - Витирати  голову після миття бажано теплим рушником, а потім  дати 

волоссю просохнути на повітрі. Феном користуватися не бажано, оскільки він 

дуже сушить волосся. 

     - При розчісуванні неприпустимо використання чужих гребінців. 

3. Гігієна порожнини рота. Правильний догляд за ротовою порожниною сприяє 

збереження зубів в хорошому стані на довгі роки, а також допомагає 

попередити дуже багато захворювань внутрішніх органів. 

        - Чистити зуби необхідно  щодня в ранці і ввечері.  

       - Неприпустимо користуватися зубною щіткою іншої людини. 

       - Після прийому їжі обов’язково полоскати рот. 

       - Для профілактичного  огляду відвідайте стоматолога не рідше двох разів 

на рік. 

4. Гігієна натільної білизни і одягу і взуття. Важливу роль в особистій гігієні 

займає  чистота нашого огляду . Одяг  захищає тіло людини від забруднень, 

механічних і хімічних пошкоджень,охолодження, потрапляння комах і так далі. 

        - Натільну білизну необхідно міняти після кожного миття, тобто кожен 

день. 
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        - Шкарпетки, гольфи, панчохи, колготи змінюється щодня. 

      - Одяг необхідно регулярно прати . 

       - Неприпустимо носити чужий одяг та взуття. 

      - Одяг та взуття повинні відповідати кліматичним умовам. 

       - Бажано віддавати перевагу одягу з натуральних тканин, і взуття з 

натуральних матеріалів. 

       - Крій одягу і взуття повинен враховувати анатомічні особливості і 

відповідати розміру людини. 

5. Гігієна спального місця . 

        - У кожного члена сім’ї повинні бути свій рушник  і своє ліжко. 

        - Постільна білизну необхідно міняти щотижня. 

         - Спальне місце має бути зручним. 

          - Перед  сном  необхідно провітрювати спальне приміщення 

          - Перед сном натільну білизну рекомендується міняти на нічну сорочку 

або піжаму. 

            - Намагайтеся не допускати на постіль домашніх тварин. 

 

 

Спеціальні самостійні тренувальні заняття                                                                                                     

з навчальної програми підготовки з фізичного виховання 

  студентів 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. 
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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 

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-мязевого 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 
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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 важати 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. 

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.) 
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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. 

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 
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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 

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

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, 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 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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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, 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 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 
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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 

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 гна 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. 
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 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 

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. 

http://natali-sport.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
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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). 

 

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.  
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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). 

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 
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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. 

 

 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 закінчаться сили. 

Виконання комплексів вправ відновлювальної гімнастики. 

 

 

Рекомендуємо перелік вправ для розвитку фізичних якостей в домашніх 

умовах: 
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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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

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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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. 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 РЕФЕРАТИ 

 

II КУРС 

МОДУЛЬ № 1 

Тематичний блок №5 – Принципи розвитку фізичних якостей і 

закономірності формування рухових навичок. 
Тема №33 Фізичні якості. Способи тестування фізичних якостей. 
Тема №34 Опорно-руховий аппарат. М`язи людини, біомеханіка і кінезіологія. 
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Тема №35 Сила як фізична якість. Види проявів сили. Особливості розвитку. 
Тема №36 Швидкість як фізична якість. Особливості розвитку швидкості. 
Тема №37 Загальна і спеціальна витривалість. Кардіотренування. 
Тема №38 Спритність, координованість, реакція. Гнучкість. Види гнучкості. 

Локальні фізичні кондиції . 
Тема №39 Рухові навички. Закономірності та етапи формування. Руховий 

стереотип. Кондиційна структура руху. 
Тема №40 Вплив фізичних навантажень та тренувань на тілобудову людини. 

Корекція фігури. 
 

МОДУЛЬ № 2 

Тематичний блок №6– Спортивне тренування, головні принципи 

складання тренувальних програм 
Тема №41 Головні принципи складання тренувальних програм . Відмінності у 

підготовці  представників різних видів спорту та спортивних 

напрямків. 
Тема №42 Навантаження і відновлення як двоєдинний комплекс тренувального 

процесу . Вплив на процеси відновлення ,реабілітація. 
Тема №43 Періодизація тренувального процесу . Терміновий та кумулятивний 

тренувальний ефект. 
Тема №44 Перетренованість та перевтома. Уникнення ризикованих і 

нераціональних тренувальних схем. Мікротравматизація і 

кумулятивна втома. 
Тема №45 Спортивне харчування. Значення сну і відпочинку в тренувальному 

процесі. Спортивна фармакологія. Заборонені фармазасоби, допінг. 
Тема №46 Тренувальні програми та тренувальні плани для розвитку 

швидкісно-силових якостей. 
Тема №47 Тренувальні програми та тренувальні плани для розвитку 

витривалості. Розвиток гнучкості. 
Тема №48 Робота над координацією. Фітнес-технології, шейпінг. Визначення 

профілю здібностей дитини та вибір виду спорту. Спортивна 

селекція. 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ № 3 

Тематичний блок № 7 – Філосовські та гуманітарні засади фізкультурного 

і спортивногорухів. Олімпійська гуманістична ідея, світові ідеологічні 

концепції пов`язані з фізичною культурою і спортом. 
Тема №49 Функції фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві. 
Тема №50 Українська доктрина розвитку фізичної культури і спорту. 

Стратегічне значення фізичної підготовки українських молодих 

громадян. 
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Тема №51 Значення спорту для розвитку науки. 
Тема №52 Олімпійський рух як засіб культурного обміну між народами. 

Геополітичне значення олімпійського руху та спорту високих 

досягнень. 
Тема №53 Спорт у світовій економіці. Фітнес-індустрія. Спорт у світовому 

інформаційному просторі. 
Тема №54 Масовий і аматорський спорт, його функції і значення  для 

суспільства.  ``Рух Спорт для всіх``. 
Тема №55 Програма`` Здоров`я нації та місце фізичної культури в справі 

оздоровлення українського суспільства``. 

 
Тема №56 Фізкультура і спорт у житті кожного. Інтерактив – ``Мої спортивні 

плани``. 

 

МОДУЛЬ № 4  

Тематичний блок № 8 – Фізична культура особи і майбутня професійна 

діяльність, сенс ППФП, ФК і самореалізація особи, фізична підготовка і 

захист Вітчизни. 

 
Тема №57 Фізичний стан організму і реалізація життєвих планів. 
Тема №58 Уміння керувати власним фізичним станом для самореалізації в 

житті. 
Тема №59 Використання знань про фізичну культуру і організацію 

тренувального процесу в професійній діяльності не пов`язаний з 

спортом. 
Тема №60 Знання про фізичну культуру і вміння розраховувати сили в 

складних життєвих ситуаціях. 
Тема №61 Вплив занять фізичною культурою і спортом на психічну сферу 

людини. 
Тема №62 Фізична підготовка та екстремальні  ситуації в житті людини. 
Тема №63 Створення елітних професійних команд – виклик сучасного 

світу.Місце спортивних технологій в цьому прцесі. 
Тема №64 Добрий фізичний стан населення і обороноздатність країни. 
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