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ВСТУП 
На даний момент людство накопичило солідний досвід в 

різноманітних напрямах самовдосконалення. Якщо судити за часом, 
впродовж якого створювались і зберігались знання та уміння, то 
фізичне виховання займає серед інших помітно превалюючи 
положення. Адже факт його виникнення спеціалісти відносять до 
самого раннього, до релігійного періоду історії, тобто до первісного 
суспільства. Саме в той час людина самим життям був поставлений в 
умови, що вимагали від нього високих фізичних зусиль. Слабкий 
фізичний розвиток загрожував загибеллю. І фізичні вправи зайняли 
провідне положення в числі інших життєво необхідних атрибутів 
наших далеких предків. 

З того часу людина відбирає і зберігає все, що допомагає йому 
бути здоровим, міцним і красивим. 

Звичайно ж, час, соціальні і економічні сторони життя, 
природні умови і географічне розташування накладали свої відбитки 
на зміст і форми фізичного виховання людини. Деякі в основу своїх 
систем фізичного вдосконалення клали потребу краще працювати, 
інші – полювати, треті – нападати, четверті – захищатися. І так далі до 
сьогоднішнього дня – часу, коли гарна фізична підготовка необхідна 
для того, щоб просто краще жити. 

Об’єктивно доведено і вже традиційно до основних засобів 
фізичного виховання відносять: а) фізичні вправи; б) природні сили 
природи; в) гігієнічні фактори. 

Різноманітними комплексами даних засобів, різноманітними 
формами і методами їх використання і прийнято досягати необхідного 
тренувального ефекту. 

 
Фізичні вправи 

Фізичні вправи являють собою рухові дії людини, виконувані 
так, як це необхідно для рішення задач фізичного виховання. Або, 
інакше кажучи, це рухова активність людини, організована у 
відповідності  з закономірностями фізичного виховання. 

Таким чином, далеко не всі дії можуть бути названі фізичними 
вправами. Головна відмінність останніх – відповідність форми і змісту 
дій сутності фізичного виховання, тобто вини повинні навчати і 
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розвивати фізично (рухово). Так, ходьба є фізичною вправою тільки в 
тому випадку, якщо виконується вірно, а навантаження від її 
виконання сприяє поліпшенню фізичних можливостей людини. 

Фізичних вправ дуже багато. Щоб успішно орієнтуватися в 
цьому різноманітті і правильно їх використовувати, необхідно 
класифікувати вправи за якою-небудь ознакою. В історії фізичного 
виховання відомі різноманітні класифікації. В деяких з них (наприклад 
сокольській гімнастиці XIX ст.) за основу класифікації бралися 
формальні ознаки – вправи поділялися на рухи зі снарядами, на 
снарядах і без снарядів; класифікувались вправи за анатомічною 
ознакою, як в шведській гімнастиці XIX ст., і т.д. Якщо розглядати 
класифікацію вправ з позицій біомеханіки, то вправи необхідно 
поділяти на циклічні, ациклічні і комбіновані; фізіологи воліють 
говорити про вправи, виконувані в різноманітних зонах потужності. 
Тобто шляхів і підходів до класифікації фізичних вправ також немало. 
І це добре, бо відкриває перед бажаючим цілу мережу доріг – вибирай 
якою підеш. Єдина складність, здатна перетворитися в серйозну 
перешкоду на шляху до здоров’я – незнання, невміння його підібрати 
те, що йому (за його можливостями і бажанням одночасно) найкращим 
чином підходить. 

Пам’ятаючи, що головна задача в даному випадку – 
оздоровлююча – найбільш вдалою слід вважати класифікацію, 
прийняту в теорії фізичного виховання, за якою всі вправи групуються 
в а) гімнастику, б) ігри, в) туризм і г) спорт. 

ГІМНАСТИКА, що склалася в основному за останні два 
сторіччя, являє собою один з видів рухової діяльності людини. 
Відрізняє її те, що наряду з рішенням загальних задач фізичного 
виховання, укріплення здоров’я, розвитку рухових, вольових і 
моральних якостей вона виконує підвищену відносно інших засобів 
фізичного виховання, навчаючу функцію – навчає людину правильно 
рухатись. 

Види гімнастики: 1) основна гімнастика (і її різновид - 
гігієнічна); 2) спортивна гімнастика (власне спортивна, акробатика і 
художня); 3) допоміжна гімнастика (спортивно-допоміжна, виробнича, 
лікувальна). 
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Для гімнастики характерно, по-перше, рішення конкретних 
освітньо-оздоровчих задач, по-друге, можливість диференційованого 
оволодіння технікою руху, що забезпечує правильне і кориговане 
(відповідно до умов) його виконання, по-третє, можливість 
вибіркового впливу на будову і функції організму людини, четверте, 
абстрактні форми рухів, які, надаючи їм стандартність, забезпечують 
якісний контроль і оцінку. 

 
Види гімнастики оздоровчого напрямку 

Основна гімнастика є найбільш багатим і різноманітним за 
змістом видом гімнастики. Вона забезпечує широку загальну фізичну 
підготовку людини до різноманітної рухової діяльності. 

Вправи основної гімнастики: 1) порядкові рухи і стройові 
прийоми; 2) загально розвиваючі вправи (виконувані без снарядів, зі 
снарядами, на снарядах); 3) загально підготовлюючи вільні вправи 
(елементарні рухи, учбові комбінації вправ без предметів, вільні 
вправи з предметами); 4) аналітичні форми природніх рухів (ходьби, 
бігу, кидання, боротьби і т.д.); 5) прикладні вправи (біг, стрибки, 
лазання і т.д.); 6) загальнопідготовчі акробатичні вправи (перекиди, 
перекати і т.д.); 7) загальнопідготовчі вправи на снарядах 
(перекладині, брусах, кільцях, коні та ін.) і гімнастичні стрибки; 8) 
загальнопідготовчі танцювальні форми руху; 9) рухливі ігри. 

Основна гімнастика молоді являє собою підібрані відповідно 
до мети занять комплекси із перерахованих вправ з нормуванням 
інтенсивності і об’єму навантаження у відповідності з підготовленістю 
тих хто займається. 

Основна гімнастика людей середнього і особливо старшого 
віку поступово зміщується до гігієнічної: зростає доля загально 
розвиваючих вправ, включаються деякі коригуючі (наприклад осанку) 
комплекси, обмежуються вправи, котрі можуть призвести до травм 
(стрибки, на снарядах і т.п.). 

Гігієнічна гімнастика є різновидом основної. Вона доповнює 
основну гімнастику в режимі дня, а в похилому віці може замінити її. 
Ранкова зарядка забезпечує регулярний вплив на організм, постійну 
активізацію його функцій, підтримання здоров’я, поліпшення 
самопочуття, бадьорість, свіжість. 
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Найбільш розповсюдженою формою гігієнічної гімнастики є 
індивідуальна, що виконується вранці вдома. Гімнастика особливо 
цінна, коли за змістом, навантаженням і часом вона відповідає 
індивідуальним особливостям тих, хто займається. 

Допоміжна гімнастика включає: а) спортивно-допоміжну 
гімнастику, б) виробничу гімнастику і в) лікувальну гімнастику. 

Спортивно-допоміжна гімнастика застосовується тими хто 
займається спортом у вигляді комплексів вправ, за змістом і формами 
максимально наближених до конкретної спортивної спеціальності 
(наприклад до футболу чи плавання). Такі вправи входять до розминки 
чи безпосередньо до основної частини спеціального тренувального 
заняття. 

Виробнича гімнастика застосовується робочими, 
службовцями і учнями. Вона повинна сприяти підвищенню 
професійної працездатності, що досягається, як правило, при 
грамотному підборі методики – з урахуванням специфіки і умов праці. 

В практиці знайшли застосування дві форми виробничої 
гімнастики: а) гімнастика перед робочим часом (вступна); б) 
фізкультпауза. Задача першої – забезпечення швидкого входження в 
робочий ритм, другої – активний відпочинок. 

Лікувальна гімнастика застосовується в лікувальних цілях і 
самостійно. Вона повинна сприяти відновленню порушеного здоров’я. 
У зв’язку з цим лікувальна гімнастика має дуже диференційований 
характер (вузького спрямування) і відповідає наявним порушенням, 
індивідуальним особливостям і умовам лікування. 

ГРА є одною з типових форм свідомої діяльності людини. 
Однією з важливих характеристик ігрової діяльності є її 

відносна незалежність від чисто практичних потреб життя і, як 
правило, багатоваріантність і непередбачуваність рішень. При цьому 
головним спонукальним мотивом стає не стільки прояв (до речі, 
комплексний) рухових можливостей, скільки творча, емоційна 
активність в процесі. Окрім того, для гри характерна наявність 
різноманітних взаємовідносин між людьми, посильна для учасників гри 
вправа, висока змінюваність умов ігрової діяльності. 
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Слід підкреслити, що використовувати ігри з оздоровчими 
цілями варто обережно через складність контролю і самоконтролю за 
станом учасників гри. 

 
Види рухових ігор оздоровчого напрямку 

Імітаційні ігри характеризуються тим, що в них 
відображаються реальні явища навколишньої  дійсності. В цих іграх 
кожний учасник виконує яку-небудь роль з низки персонажів певного 
сюжету («Гуси-лебеді», «Мисливець і зайці» і т.п.). Ці ігри властиві 
дітям дошкільного і молодшого шкільного віку. Однак практикуються 
вони і дорослими (як у п’єсі М.Шукшина «Енергійні люди»). 

Елементарно-спортивні ігри використовуються в роботі з 
групами здоров’я у вигляді нескладних естафет, що містять 
послідовність різноманітних завдані. Підбирати їх потрібно в 
залежності від віку, підготовленості і індивідуальних задач тих, хто 
займається. В такому випадку їх корисність різко зростає. 

Спортивні ігри виконують частково чи в істотній мірі функції 
спорту, змагання. 

При оздоровчій спрямованості занять спортивні ігри 
застосовуються без спрямування на результат чи перемогу. В таких 
випадках вони стають безцінним засобом активного відпочинку, 
розваг і всебічної підготовки. 

ТУРИЗМ – це різноманітна рухова діяльність, природна за 
своїм характером і здійснювана в природніх умовах. Добре 
організований туризм відкриває великі можливості надбання багатьох 
важливих для життя і трудової діяльності загальноосвітніх і 
спеціалізованих знань, різноманітних рухових вмінь і навичок, сприяє 
укріпленню здоров’я і різносторонньому формуванню особистості. 

Важливе значення в туристичній діяльності має організаційна 
сторона пересування в умовах місцевості маршруту, способу руху, 
пори року і погоди. Все це змушує вирішувати досить відповідальні 
задачі. 

Тому очевидно, що добре здійснювана система туризму має 
дуже велике виховно-освітнє значення. Вона забезпечує надбання 
багатьох життєво важливих загальноосвітніх і спеціальних знань, 
умінь і навичок; суттєво впливає на світогляд і моральний розвиток, а 
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також естетичні почуття і смаки; сприяє укріпленню здоров’я, 
різносторонньому розвитку основних інтелектуальних, вольових і 
рухових якостей. 

 
Види туризму оздоровчого напрямку 

У зв’язку з тим, що в будь-якому випадку турист потребує 
долання якоїсь відстані шляхом м’язових зусиль, оздоровчі задачі 
вирішуються в усіх його видах: 1) прогулянки; 2) екскурсії; 3) 
туристичні походи. 

Прогулянки слугують для розваг і активного відпочинку, 
укріплення здоров’я і підвищення працездатності. Проводитися вони 
повинні при можливості за межами населених пунктів. Засоби 
пересування дуже різноманітні: пішки, на лижах, ковзанах, санчатах, 
велосипеді, човнах і т.п. з купанням, збором ягід і грибів, рибацтвом, 
іграми і вогнищем. 

Існують прогулянки вихідного дня (з ночівлею), спортивно-
допоміжні (як частина системи спортивних занять) і гігієнічні (від 
півгодини до 2-3 годин). Всі вони – дуже цінний засіб укріплення 
здоров’я, підтримання бадьорого настрою, життєрадісності і високої 
працездатності. 

Екскурсії виконують головним чином пізнавальні задачі. Так, 
екскурсії на місцевості слугують для вивчення об’єктів і умов 
місцевості, оволодіння вміннями і навичками орієнтації в природніх 
умовах, ознайомлення з азами туризму. 

Туристичні походи – основна форма туризму. Розрізняють 
декілька видів походів. 

Підготовчі походи слугують головним чином для навчання 
починаючих туристів похідному руху і підготовці організму до 
підвищених навантажень. До походів цієї форми доцільно включати 
елементи екскурсій і прогулянок. 

Тривалість підготовчих походів – від одного до 3-4 днів. 
Власне туристичні походи (подорожі) є найбільш типовою 

формою туризму. Здійснюються походи невеличкими групами, члени 
яких об’єднані спільними інтересами і фізичними можливостями. 

Подорожі відрізняються значною тривалістю (від тижня до 
одного-двох місяців), різноманітністю маршрутів і способів 
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пересування. Очолюються вони обов’язково кваліфікованим 
спеціалістом із складу групи. 

Пересувні туристичні табори – різновид подорожей з 
запланованими зупинками і перемиканням на табірне життя. 

Існують і інші форми походів, але усі вони, частково 
повторюючи перераховані вище, в результаті вирішують ті ж самі 
задачі – задачі здоров’я і бадьорості. 

СПОРТ – це за своєю сутністю змагання, змагальна діяльність 
і спеціальна підготовка до неї. Безпосередня мета змагальної 
діяльності – досягання можливо високого результату, встановлення 
рекорду, перемога над суперником. 

Перше, мабуть, найголовніше у розмові про масовий спорт  - 
читач це зрозумів – використання всього його рухово-емоційного 
різноманіття з чітким орієнтуванням на здоров’я. В разі успіху це 
можна використовувати і як рекорд, і як високе досягнення, і як 
перемогу над своєрідним противником – хворобами, тобто все, що 
властиве спорту, так би мовити в чистому вигляді, наявне і тут – в 
спорті мільйонів. Більш того: там – рекорд, тут тисячі можливих 
учасників в забігах і туристичних походах; там – сталеві м’язи, тут 
чисті (невикористані) бланки лікарняних листків. Що вагоміше? 

Друге. Ефективність тренувального процесу спортсмена 
оцінюється тим, наскільки якісно вирішуються впродовж його освітні, 
виховні і оздоровчі задачі. Ті ж задачі вирішуються і тут – в масовому 
спорті. Потрібно тільки поміняти їх місцями з відповідним пере 
розподіленням уваги і часу, що відводиться для кожної: спочатку – 
оздоровчі питання, потім – не забувати виховну сторону справи  
(особливо молодим) і зовсім непогано, якщо при цьому поповнюється 
руховий багаж (тобто вирішуються освітні питання по оволодінню 
спеціальними знаннями, уміннями і навичками в тому чи іншому виді 
спорту). 

Весь цей руховий скарб людства (інакше не назвати!) можна 
класифікувати так, як пропонується в табл. 1. 

Вправи 1, А, Б, В (по табл. 1). Стрибки, кидання і піднімання 
обтяжень вимагають прояву швидкісно-силових можливостей м’язів. 
При цьому силовий компонент переважає, коли величини зовнішніх 
опорів максимальні (штовхання ядра, кидання молоту, піднімання 
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граничних і близько граничних вантажів, стрибки з завданням «на 
максимум»), за малих опорів зростає роль швидкості. 

Всі рухи швидкісно-силових вправ відносяться до складно 
координаційних, плюс до того – природня складність їх виконання. Ці 
умови визначають необхідність об’ємної тренувальної роботи, що в 
свою чергу позитивно впливає на організм і психіку атлета. 

Спеціалісти схильні вважати таку (об’ємну і мало інтенсивну, 
швидкісно-силової спрямованості) роботу долею людей з сильною 
врівноваженою нервовою системою, спокійних і емоційно надійних. 
Однак є приклади з практики фізкультури і навіть спорту, коли засоби 
і методи швидкісно-силової підготовки виконували зворотню роль - 
«робили» таких із неврастеніків і психопатів. 
Спринтерський біг (вправа 1,Г) важко рекомендувати в числі засобів 
оздоровчого характеру. Рухи, виконувані з максимально можливою 
частотою, навряд чи в більшій мірі оздоровлюють, ніж 
травмонебезпечні для непідготовленого організму. Однак, якщо взяти 
до уваги необхідність активізації в цілях підтримання здоров’я всіх 
систем і функцій, то періодичне підготовлене стимулювання 
анаеробних механізмів, енергозабезпечення м’язової діяльності – 
просто один із аспектів своєчасного відновлення функції, що 
погіршується з віком. 

Циклічні вправи (2, А, Б), являючи собою послідовність 
рухових циклів що повторюються, є найбільш природніми і 
доступними засобами оздоровчого тренування. 

Нагадаємо величини енерговитрат при виконанні деяких видів 
діяльності циклічного характеру різної інтенсивності (табл. 2). 
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Класифікація видів спорту                                                                       
Таблиця 1 

 
Класи Групи Підгрупи і види 

Моноструктурні 
вправи 
 
 
 
 
 
 
 
Поліструктурні 
вправи 
 
 
 
 
 
Комплекси 
змагальних 
вправ 

1. Швидкісно-силові 
вправи 

 
 
 

2. Циклічні вправи 
 

3. Гірськолижний 
спорт 
4. Спортивні ігри 

 
 

5. Спортивні 
єдиноборства 

 
6. Стабільного змісту 

 
7.  Поновлювального 
змісту 

А. Стрибки (легкоатлетичні 
та ін.) 
Б. Кидання (списа, диска та 
ін.) 
В. Піднімання обтяжень 
(важка атлетика, гиря та ін.) 
Г. Спринт 
А. Субмаксимальної 
потужності (біг на середні 
дистанції, плавання на 100-
400 м та ін.) 
Б. Великої і помірної 
потужності (біг на 3-5 км і 
більше, плавання на 800 м і 
більше та ін.) 
Слалом і швидкісний спуск 
на лижах 
А. Ігри підвищеної 
інтенсивності (баскетбол, 
хокей з шайбою та ін.) 
Б. Ігри підвищеної 
тривалості (футбол, 
волейбол, теніс та ін.) 
А. Фехтування 
Б. Бокс, види боротьби 
А. Однорідні багатоборства 
Б. Різнорідні багатоборства 
«Спортивні мистецтва» 
(спортивна і художня 
гімнастика, акробатика, 
фігурне катання та ін.) 
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Таблиця 2 
Витрати енергії при циклічних видах діяльності 

Вид діяльності Енерговитрати в годину на 1 
кг ваги, ккал 

Енерговитрат
и в годину 

людини вагою 
70 кг, ккал 

Біг зі швидкістю: 
8 км/год 
15 км/год 

Гребля: 
академічна 
народна 

Їзда на велосипеді: 
35 км/год 
10 км/год 

Катання на ковзанах 
Лижний спорт: 

учбові 
заняття 

пересування 
по пересіченій 
місцевості 

швидкість 8 
км/год 

Плавання зі 
швидкістю: 

10 м/хв. 
50 м/хв. 

Ходьба: 
спокійна (90 

кроків/хв) 
середня (100 

кроків/хв) 
форсована 

(140 кроків/хв) 

 
8,13 
11,25 

 
10,94 
11,45 

 
2,54 
4,28 

3,07-10,0 
 

10,2 
12,5 
8,57 

 
3,00 
10,2 

 
3,24 
4,15 
9,28 

 
569,1 
787,5 

 
766 
801 

 
177,8 
299,6 

214,9-700 
 

717 
876 
519 

 
210 
714 

 
226,8 
290,5 
650 

 
Емоційне забарвлення заняття з використанням циклічних 

видів – справа керована, оскільки залежить від обраного маршруту і 
місць відпочинку між робочими інтервалами. 

Для успішних занять гірськолижним спортом наряду з 
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високими вимогами до фізичних кондицій своїх прихильників 
необхідний цілий ряд психічних процесів (увага, мислення, пам’ять) і 
вольових якостей (сміливість, рішучість, ініціативність та ін.). Так як 
вияв даних якостей є необхідним в умовах крайнього цейтноту, та ще й 
з визначеною часткою ризику, рекомендувати цей вид в якості 
оздоровлюючого можна, мабуть, дуже небагатьом. 

Спортивні ігри (4, А, Б) відомі і представлені цілим спектром 
найрізноманітніших за багатьма ознаками: за кількістю учасників, 
тривалістю і інтенсивністю, динамічністю і неповторюваністю. 
Мабуть, тому, та ще й через високу емоційність ігри відносять до видів 
діяльності, які важко і погано контролюються: важко визначити 
інтенсивність, загальну величину отримуваного гравцями 
навантаження, а відповідно, стан гравців. Так, мабуть, воно і є. 
Недарма ж енерговитрати спортсменів у різноманітних іграх даються 
приблизно (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Витрати енергії в спортивних іграх 
 

Вид Особливості виконання Енерговитрати в 
годину на 1 кг ваги, 

ккал 
Бадмінтон 
 
 
Баскетбол 
 
 
Волейбол 
 
Теніс настільний 
 
Теніс 
 
Футбол 

Тренування 
Змагання 

 
Тренування 

Змагання 
 

Тренування 
 

Тренування 
 

Тренування 
 

Тренування 
Змагання 

4,0-5,0 
5,0-6,0 

 
7,0-9,0 
9,0-10,0 

 
4,0-5,0 

 
4,0-5,0 

 
6,5-7,5 

 
6,5-7,5 
7,5-8,5 

 
Однак, якщо колектив склався і його члени не новачки, то 
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процес повністю керований і контроль за всіма потрібними 
показниками достатньо ефективний. Приклад тому - «тренувальні 
будні» секцій по бадмінтону, баскетболу, волейболу, футболу, хокею і 
іншим іграм із середнім віком постійно граючих 45-50 років. 

До спортивних єдиноборств (5, А, Б) відносять бокс, боротьбу, 
фехтування. Для цих видів є характерним всебічний вплив на організм 
і психіку тих хто займається. Надаючи підвищені вимоги до 
особистісних і рухових якостей прихильників, єдиноборства не просто 
розвивають, укріплюють, навчають; вони виховують, озброюють 
прикладними навичками та вміннями, формують світогляд. 

Досвід успішного функціонування самодіяльних секцій 
єдиноборств говорить про їх життєвість та перспективу. 

Комплексне використання засобів декількох видів спорту 
(вправи 6 і 7) – найтиповіший випадок в практиці будь-кого. Це біг, 
плавання, велосипед – влітку, лижі і ковзани – взимку. Щоправда, такі 
«багатоборства» не вкладаються в загальноприйняті рамки. І не треба, 
нехай не укладаються. 

 
Природні сили  

Природні сили природи – це сонячна радіація, повітряне і 
водне середовища. Їх роль у справі укріплення здоров’я зводиться до 
загартовування організму. Як правило, загартовування здійснюється 
шляхом сонячних і повітряних ванн, обтирань, душа, купань і т.п. 

Нажаль, до цього дня чіткої науково обґрунтованої методики 
закалювання немає. Чи настільки ефективні «моржування», обтирання 
снігом і зустріч Нового року в ополонці? Або де якщо не розумний, то 
хоча б нешкідливий поріг температури в сауні? Чим виміряти 
загартованість? Як дозувати процедури? 

Питань дуже багато. Відповідей також багато, але, як то 
кажуть, в загальному вигляді досить умовно. 

 
Гігієнічні фактори 

Гігієнічні фактори в якості засобів фізичного виховання 
забезпечуються реалізацією спеціальних норм і вимог за особистою і 
громадською гігієною праці, відпочинку, харчування, фізкультурних 
занять і т. ін. 
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Особиста гігієна. Виконання вимог особистої гігієни має 
велике значення для збереження як власного здоров’я, так і здоров’я 
оточуючих, а також для попередження можливості розповсюдження 
інфекційних та інших захворювань. 

Підтримання чистоти шкіри досягається регулярним миттям 
тіла гарячою водою з милом. Додаткового догляду потребують 
найбільш забруднені частини тіла: обличчя, шия, руки. Обличчя і шию 
достатньо мити вранці і ввечері перед сном. При умиванні обличчя 
слід запобігати гарячої води і частого вживання мила через небезпеку 
знежирення шкіри. 

Руки слід мити по мірі забруднення, але обов’язково перед 
кожним прийомом їжі. 

Ноги також потребують щоденного догляду, особливо при 
підвищеному потовиділенні. 

Підвищена пітливість ніг пояснюється великою кількістю 
потових залоз на шкірі стопи: на 1 см2 поверхні підошви їх 
нараховується 366, на зворотній стороні – 126, тоді як на інших 
ділянках тіла – 56-79. 

Підтримання ніг в чистоті досягається регулярним миттям з 
милом чи просто водою кімнатної температури. Якщо цього 
недостатньо, то рекомендується обтирати поверхні підошви стоп і 
проміжків між пальцями 5-відсотковим розчином формаліну 1-2 рази 
на тиждень. 

Раз на тиждень слід відвідувати баню. В парильному 
приміщенні не рекомендується знаходитись більше 5-8 хв. і не більше 
двох разів. 

Чистка зубів. Виконується 1-2 рази (вранці і ввечері чи тільки 
вранці) пропареною щіткою. Відразу прополіскувати порожнину рота 
не слід: корисніше деякий час потримати розчин у роті – це сприяє 
кращому очищенню і дезінфекції зубів. 

Сон. Тривалість сну дорослої людини повинна бути 7-8 год. (з 
23-24 до 7-8 годин ранку). Цього часу, як правило, досить для 
відновлення від денного навантаження. 

Умовами нормального відпочинку є тиша, півтемрява, чисте, 
що відповідає вимогам гігієни повітря (температура 16-18H), зручна 
постіль. 
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Температура в приміщеннях повинна підтримуватися в 
залежності від кліматичних умов і пори року: оптимальною 
температурою в жилих приміщеннях в умовах холодного клімату (чи 
холодної пори року) вважається 19-20 HС, помірного і теплого – 18-
19H, спекотного – 17-18H. Добові коливання температури не повинні 
бути більше 3-6H. 

Освітленість – дуже важливий гігієнічний показник для 
нормування роботи дуже значного в розумовій праці зорового 
аналізатору. 

Норми освітленості визначені гігієністами достатньо чітко. 
Вони складають: 

в жилих приміщеннях – 150 лк; 
в аудиторіях, учбових і робочих кімнатах, читальних залах – 

300 лк; 
в столових – 200 лк; 
в місцях загального користування – 75 лк. 
При різноманітних видах діяльності норми освітленості такі: 
читання, писання, друкування на машинці – 400 лк; 
креслення – 700 лк; 
пошук матеріалів на книжковій полиці – 100 лк. 
Гігієна фізкультурних занять передбачає контроль за 

одягом, взуттям фізкультурника, умовами занять, навантаженням і т.п. 
Спорядження повинне підбиратись в залежності від 

передбаченого навантаження: для 10-15 хвилинної зарядки одягтися 
потрібно тепліше; якщо попереду тривале рухове навантаження – 
легше. Але в усіх випадках одяг повинен бути за можливості вільним, 
не обмежуючим рухів, неважким. Ясно, що одягатися потрібно не 
тільки по сезону,але і по погоді, з урахуванням температури і 
вологості повітря, сили вітру, а також статі, віку, стану здоров’я, 
ступеня загартованості і інших індивідуальних особливостей 
фізкультурника. 

Взуття має дуже велике значення. Підбирати її потрібно 
ретельно, щоб вона була не занадто тісною, але і не зовсім вільною; 
взуття повинне пропускати повітря і не пропускати зовнішню вологу, 
захищати стопу від холоду й спеки, відповідати характеру 
навантаження і застерігати від уражень. 
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Спорядження фізкультурника потребує постійного догляду: 
одяг слід своєчасно прати, взуття – мити, змазувати, просушувати. 

Умови фізкультурних занять повинні виключать можливість 
нанесення шкоди здоров’ю тих хто займається. 

Показники, що потребують постійного гігієнічного контролю 
для фізкультурника такі: 

при заняттях на відкритому повітрі: 
а) температура повітря не нижче -20 H (при сильному вітрі -

12…-15H), не вище +28-30H; 
б) освітленість повинна бути достатньою (не менше 200 лк) і 

природньою; 
в) в сонячний час обов’язковий захист голови від прямих 

променів; 
г) при заняттях в незвичних кліматичних умовах необхідний 

двотижневий період акліматизації; 
при заняттях в критих спорудах: 
а) температура повітря +15-16H; 
б) освітленість на рівні підлоги при люмінесцентних лампах – 

не менше 150 лк, при лампах розжарювання – 75 лк; 
в) корисна площа – 6-8 м2 на одну людину що займається. 
Гігієнічний контроль навантаження означає контроль з метою 

поліпшення стану здоров’я і фізичного розвитку. 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

    Завдання: сприяти розвитку сили, швидкості, витривалості та 
спритності, усуваючи індивідуальні недоліки гравців. 
     
 

І. Вправи, що сприяють  розвитку сили 
   1. Стрибкові: 
    А) стрибки на обох ногах з просуванням – вперед, назад, у різні 
боки; 
    Б) стрибки у довжину, висоту, глибину; 
В) стрибок з 2 – 3 кроків розгону, поштовхом однієї ноги та імітація 
удару по м’ячу головою; 
    Г) стрибки на одній нозі з просуванням вперед – згинаючи ногу 
уперед, згинаючи ногу назад, прогнувшись; 
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    Д) стрибки на одній та обох ногах з поворотом на 90 – 180 градусів; 
    Е) стрибки з підтягуванням  стегон до грудей; 
    Ж) стрибок на одній нозі, імітуючи удар махом іншої ноги; 
    З) потрійний стрибок на обох ногах; 
    І) стрибок назад  поштовхом обох ніг; 
    К) стрибки в присіді на місці, уперед, назад, у різні боки; 
    Л) стрибки через перешкоди – бар’єр, кінь, козел. 
    2. З набивними м’ячами: 
    А)  м’яч за спиною – присідання,  тулуб тримати прямо; 
    Б)  лежачи на спині, м’яч між стопами – згинання та розгинання ніг 
у колінах; 
    В) лежачи на животі, не стискаючи грудну клітку, в упорі на ліктях, 
м’яч між стопами – згинання та розгинання ніг; 
    Г)  стійка на лопатках, м’яч між стопами – згинання та розгинання 
ніг; 
    Д) кидки м’яча назад зігнутими ногами стрибком; 
    Е)  кидки м’яча вгору від голови  в напівприсіді з одночасним 
розгинанням ніг; 
   Ж) підскоки з однієї ноги на іншу з одночасним підкиданням м’яча 
ногою вгору. 
    3. З еспандером: 
    А) лежачи на животі – згинання та розгинання ніг; 
    Б) стоячи спиною до гімнастичної стінки -  піднімання однієї 
зігнутої ноги; 
    В)  з вису спиною до гімнастичної стінки – піднімання обох зігнутих 
ніг; 
    Г) стоячи спиною до стінки – піднімання зігнутої ноги з 
розгинанням її; 
    Д) з вису спиною до стінки – піднімання з розгинання обох ніг; 
    Е) стоячи боком до стінки -  підтягування відведеної ноги; 
    Ж) стоячи боком до стінки – рухи ногою вперед-усередину, назад-
усередину;  
    З) стоячи боком до стінки – відведення ноги у бік; 
    І) лежачи в упорі на передпліччях – відведення прямої  ноги назад; 
    4. З  гирями: 
    А) стоячи на краю гімнастичної лави або на невеликій височині – 
опускання тіла на носках, на одній нозі; 
    Б) стоячи на гімнастичній лаві – глибокі присіди, опускаючи гирі 
нижче рівня лави; 
    В) стоячи на двох лавах, утримуючи гирю обома руками  - глибокі 
присіди, опускаючи гирю між лавочками якомога нижче. Теж саме, але 
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розгинання ніг виконувати швидко, закінчуючи невеликим підскоком 
на місці; 
    Г) піднімання гирі зігнутою ногою; 
    Д)  з вису на гімнастичній стінці – по чергове піднімання гирі 
зігнутими ногами; 
   Е) стоячи боком до стінки, тримаючись однією рукою за 
перекладину – піднімання гирі вперед на прямій нозі; 
   Ж)    з вису на гімнастичній стінці – по чергове піднімання гирі 
вперед  на прямих ногах; 
   З) стоячи спиною або боком до стінки, тримаючись за неї – рухи 
ногою всередину та вбік; 
   І)  з вису на стінці – піднімання гирі у боки на прямих ногах. При 
зведенні ніг  утримувати рух гир, не припускаючи при їхньому 
зіткненні сильного удару; 
   К) лежачи боком на гімнастичній лаві – піднімання й опускання гирі 
у бік. При опусканні гирі  вперед триматися рукою за лаву. 
    5. Зі штангою: 
   А)  стоячи на одній нозі – піднімання й опускання зігнутої ноги, 
утримуючи рукою диск на стегні; 
   Б) лежачи на животі на гімнастичній лаві, захвативши її руками – 
згинання ніг до кута 45 градусів та розгинання їх, затиснувши 
ступнями диск; 
   В)  присідання зі штангою на плечах; 
   Г) лежачи на спині – згинання та розгинання ніг з  обтяженням; 
   Д) присідання зі штангою; 
   Е)  пружинячі присідання у випаді зі штангою; 
   Ж) ходьба, біг зі штангою на плечах. 
   6.   На гімнастичній стінці: 
   А) присідання на обох ногах в упорі стоячи; 
   Б)  присідання з партнером на плечах; 
   В) присідання на одній нозі. Зачепившись носком іншої за 
поперечину; 
   Г) теж саме спиною до стінки; 
   Д) теж саме боком до стінки.  
    7. Поодинокі вправи для розвитку сили м’язів тулуба: 
   А) в стійці на колінах. На рахунок «один» - нахил назад прямим 
тілом; на «два» - дістати підлогу потилицею; на «три» - сідаючи на 
п’яти, дістати підлогу лопатками; 
   Б) лежачи на спині, ноги нарізно – піднімання прямих ніг до кута 90 
градусів та опускання у в. п.  коловими або зигзагоподібними рухами -  
з зігнутими та витягнутими носками; 
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   В) лежачи на спині, ноги нарізно – колові рухи  прямими ногами в 
різні боки; 
   Г) сидячи, ноги нарізно під кутом 45 градусів – колові рухи  прямими 
ногами; 
   Д)  в положенні сидячи кутом, ноги нарізно, руки в різні боки - 
колові рухи   прямими руками та ногами; 
   Е) пересування по колу – на руках, переступаючи на носках на місці; 
на носках, переступаючи на руках на місці; 
   Ж) стоячи -  колові рухи тазом; 
   І)  стоячи з відведенням ноги у бік на носок – нахили у бік відведеної 
ноги, при цьому не припускати нахилу вперед; 
   К) сидячи, ноги зігнуті – почергові оберти ніг до торкання стегнами 
підлоги; 
   Л) стоячи -  у випаді вперед оберти тулуба з махами розслабленими 
руками в один та інший бік; 
   М) у стійці ноги нарізно – оберти тулуба з почерговим перенесенням 
важкості тіла на ногу,  у бік якої виконується оберт, руки розслаблені. 
    8.  Парні вправи: 
    А)  почергові нахили вперед з підніманням партнера. А висить 
розслаблено. 
    Б)  теж саме, але після нахилу вперед А піднімає ноги та опускає їх; 
    В)  Б сідає  та нахиляється вперед – повільно; ривком. Руки  у різних 
положеннях. Лягає повільно, повертається у в. п. -  з перервою та 
розслабленням м’язів; без перерви; 
    Г) теж саме, але у Б  зігнуті ноги в колінах. Вправа ускладнюється 
залежно від висоти піднятих ніг Б. Б піднімає тулуб -  повільно; 
ривком. Потім  повільно лягає, повертається у в. п. –  з перервою та 
розслабленням м’язів та без перерви; 
   Д)  теж саме, що і вправа Г, але А утримує підняті прямі ноги Б під 
кутом 45 градусів; 
   Е) піднімання й опускання тулуба. Руки у різноманітних 
положеннях. 
   Ж) А, стоячи  на колінах,  спирається зусиллям Б, прагнучого 
повернути тулуб; 
   З)  теж саме, але А стоїть у нахилі вперед, ноги нарізно; 
   І)  теж саме, але А сидячи, ноги нарізно; 
   К)  А – кола  ногами з повільним підвищенням амплітуди; 
   Л) перетягування через лінію з хватами обома руками; 
   М)  теж саме, але з хватом однією рукою; 
   Н) піднімання тулуба повільно; ривком.  Повільне повернення у в. п. 
– з перервою та розслабленням м’язів; без перерви та розслаблення; 
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   О)  перетягування з опором у різноманітних хватах  руками. Б тягне 
назад,  А, чинячи опір, повільно дає себе перетягнути. 
    9. З набивним м’ячем: 
    А) сидячи, м’яч затиснутий стопами – згинання та розгинання ніг, 
ковзаючи м’ячем по підлозі; 
    Б)  теж саме, але м’яч трохи підняти зігнутими ногами; розгинаючи 
їх, покласти м’яч на підлогу; 
    В)  теж саме – колові рухи зігнутими у колінах ногами; 
    Г) теж саме –  піднімання та опускання випрямлених ніг; 
    Д)  лежачи на спині, м’яч затиснутий стопами, руки за голову у боки 
або вгору – піднімання та опускання прямих ніг; 
    Е) в. п. теж саме – згинання та дотик м’яча за головою. Ноги в 
колінах не згинати. 
    Ж) лежачи на спині, м’яч затиснутий стопами -  різко сісти та 
згрупуватися, повільно повернутися у в. п.; 
    З) сидячи, ноги нарізно,  м’яч над головою – повільні нахили вперед, 
зберігаючи положення рук; 
    І) сидячи, ноги разом, м’яч вперед -  пружинячі нахили вперед; 
   К)  сидячи, ноги нарізно, м’яч коло грудей – різкі нахили вперед з 
одночасним випрямленням рук; 
   Л) стоячи зігнувшись – передача м’яча з однієї руки в іншу, обводячи 
його навколо ніг то в один, то в інший бік; 
   М)  стоячи ноги нарізно – передача м’яча з однієї руки в іншу по 
черзі за ногами; 
   Н) кидки м’яча з-за спини через голову прямими руками з 
одночасним різким нахилом тулуба вперед; 
   О)  стоячи на одній нозі, інша вбік на носок, м’яч над головою – 
пружинячі нахили в бік відведеної ноги; 
   П)  стійка ноги нарізно, м’яч у руках над головою – почергові 
згинання ніг з нахилом тулуба у бік зігнутої ноги; 
   Р) сидячи,  ноги нарізно, м’яч угорі. З  обертанням тулуба праворуч – 
руки в різні боки, м’яч на долоні правої руки. Рухом рук вперед 
підняти м’яч угору;  
   С) у стійці, ноги нарізно – оберти тулуба з розмашистими рухами рук 
у різні боки. 
   10.  На гімнастичній лаві: 
   А) сидячи кутом – рухи прямих ніг вперед, назад та в різні боки 
хрест-навхрест; 
   Б)  лежачи на гімнастичній лаві уздовж. Тримаючись руками за її 
краї за головою – піднімаючи ноги, дістати ними гімнастичну лаву за 
головою; 
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   В) вправа з помічником – нахили назад та повернення у в. п.  Вправу 
ускладнювати, повільно рухаючись на лаві ближче до колін та 
піднімаючи руки   вгору; 
   Г)  лежачи на животі на лаві  - прогинання тіла та піднімання рук 
угору. Повертаючись у в. п. , розслабити м’язи спини; 
   Д)  прогинання тіла з помічником -  лежачи на животі; лежачи на 
стегнах.  Допомога повинна полягати в утриманні ніг горизонтально, 
без натискання вниз; 
   Е)  опираючись на лаву – стрибки через неї з високо піднятим тазом; 
   Ж)  сидячи на підлозі, ноги нарізно на лаві  - пружинячі нахили до 
ніг; 
   З) сидячи, ноги на лаві хрест-навхрест уздовж – пружинячими 
нахилами намагатися торкнуся руками ніг; 
   І) в опорі присівши упоперек лави, тримаючись за її краї – 
розгинання ніг з якомога більшим відтягуванням назад, намагаючись 
прийти у положення, при якому тулуб та ноги будуть на одній лінії; 
   К)  лежачи на животі, стегнах – прогинання з обертанням тулуба 
праворуч та ліворуч. Помічник утримує за ноги. 
 
 

ІІ. Вправи,  що сприяють розвитку швидкості 
    1.  Біг підтюпцем. Не  надто швидкий біг у напіврозслабленому 
стані. Розмах  кроку з невисоким виносом стегна та повільним 
згинанням ноги у коліні.  
    2.  Швидкий вільний біг. Стегно виносити уперед майже до 
горизонтального положення. 
    3.  Біг на місці з максимальною частотою. 
    4.  Біг у гору  з нахилом до 15 градусів з розгону. 
    5.  Біг у гору  з нахилом до 10 градусів з місця. 
    6.  Біг з високим підійманням стегна. 
    7.  Біг на носках з закидом гомілки назад. 
    8.  Дрібний, біг на носках  зі скороченим кроком, руки розслаблені. 
    9.   Біг з підніманням прямих ніг угору-назад. 
    10.  Біг з відведенням прямих ніг назад-угору. 
    11.  Біг з різноманітними навантаженнями.  
    12.  Біг по піску, воді, тирсі. 
    13.  Біг по дузі,  колу, ламаній лінії, по «вісімці». 
    14.  Біг стрибковими кроками – з високою траєкторією польоту; з 
великим  просуванням вперед. 
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    15.  Біг  стрибками – два невеликих підскоки, третій стрибок, 
вирівнявшись, вгору, потім 3- 4 кроки повільного бігу. Або підряд 4 – 
8 високих стрибків з однієї ноги на іншу з переходом на ходьбу. 
    16.  Біг з прискоренням. 
    17.  Біг з поворотом та ривком. 
    18.  Біг з різноманітних стартових положень. 
    19.  Біг  схресними та приставними кроками. 
    20.  Біг спиною уперед з частими поворотами навколо своєї вісі. 
    21.  Біг з відволікаючими рухами. 
 
               ІІІ. Вправи, що сприяють  розвитку витривалості 
    1.  Біг у середньому темпі на 500 – 2500м. 
    2.  Кроси на 3 – 10км. 
    3.   Біг змінної інтенсивності- 400м повільно – 200м швидко – 400м 
повільно – 100м швидко – 400м повільно – 200м швидко – 500м ходьба 
– 300м швидко – 100м повільно – 50м швидко – 100м повільно – 200 м  
швидко. 
    4.  Повторне пробігання відрізків від 30 до 100м з максимальною 
швидкістю. Кількість повторів окремих вправ на одному занятті: біг на 
30м – 10 – 12 разів; 60м – 8  - 10 разів; 100м – 6 – 8 разів. Частота 
серцевих скорочень перед початком пробігання відрізків: 30м – 125 – 
130; 60м – 120 – 130;  100м – 120 – 135 ударів за хвилину. Інтервали 
відпочинку між відрізками, що пробігаються: 30м – 1,5 – 2 хв.; 60м – 
2,5 – 3 хв.; 100м – 3 – 5хв. 
    5.  Гра в баскетбол  з помірною та субмаксимальною інтенсивністю. 
    6.  Гра в  гандбол з помірною та субмаксимальною інтенсивністю. 
    7. Ігрові вправи (3х3, 3х2, 4х2) з максимальною та субмаксимальною 
інтенсивністю. 
    8.  Удар по м’ячу ногою на вiдстань – стартовий ривок – 10 – 12 
разів. 
    9.  Удар по м’ячу ногою на 30м – стартовий ривок – 10 – 12 разів. 
    10.  Удар по м’ячу ногою на силу (35м) та точність (у квадрат 2х2м) 
– стартовий ривок – 8 – 10 разів. 
    11.  Ведення м’яча 30м – гра у «стінку» - удар по воротах – 10 – 12 
разів. 
    12.  Біг 5х30  із положення сидячи – жонглювання м’ячем ногами та 
головою 1,5 – 2 хв. – послідовно без відпочинку 10 ударів у ворота з 
відстані 20м – передача м’яча у парах 1,5 – 2 хв. – ведення м’яча 5х30 з 
ударами по воротах.  
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  ІV.  Вправи, які сприяють розвитку спритності 
    1.   Перекати у групуванні вперед та назад. 
    2.   Із основної стійки перекат назад у стійку на лопатках. 
    3.   Із основної стійки через сiд перекат назад у стійку на лопатках та 
назад у основну стійку. 
    4.  Перекид вперед. 
    5.  Перекид вперед – стрибок угору. 
    6.  Серія перекидів вперед. 
    7.  Перекид вперед з опорою однією рукою. 
    8.  Довгий перекид вперед. 
    9.  Перекид вперед стрибком. 
    10.  З розгону стрибок – перекид. 
    11. Стрибок – перекид через бар’єр. 
    12. Перекид назад. 
    13. З розгону стрибок – перекид через бар’єр – піднятися та вдарити 
по м’ячу, підкинутому тренером, головою – перекид уперед. 
    14.  Стрибок у глибину, стрибок – перекид, стартове прискорення. 
    15. Перекид уперед. Перекид назад, поворот на 180 градусів, 
стартовий ривок. 
    16. З розгону перекид уперед та стартовий ривок. 
    17. Стартовий ривок, стрибок – перекид через бар’єр, удар по м’ячу, 
підкинутому тренером, головою, стартовий ривок, перекид уперед, 
ведення м’яча з  наступним ударом по воротах. 
 
Примітки. 1. Направленість занять визначається індивідуальними 
недоліками в розвитку рухових якостей. 2. Дозування вправ 
визначається індивідуальними можливостями. 
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