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ВСТУП 

Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів є 
складовою частиною освіти і виховання, а також є одним із 
важливих засобів різнобічного та гармонійного розвитку 
студентської молоді. При нинішньому дефіциті рухової 
діяльності, процес підвищення рівня працездатності та навчально-
трудової активності студентів набуває великого значення для 
розбудови та захисту незалежної України. 

Нажаль багато студентів вищих навчальних закладів мають 
відхилення в стані здоров'я, фізичному розвитку та фізичній 
підготовленості. 

Сьогодні серед студентів часто зустрічається несерйозне 
відношення до особистої фізичної підготовки, стану свого 
здоров'я у повсякденному житті. Більшість студентів, які склали 
залік з фізичного виховання в подальшому не використовують 
засоби фізичної культури і спорту. 

Різноманітність рухової діяльності у видах легкої атлетики 
потребує прояву фізичних, морально-вольових та інших якостей 
людини. Легка атлетика — вид спорту, до якого входять біг, 
ходьба, стрибки, метання, дозволяють всебічно розвивати фізичні 
якості студентів. 

У запропонованому нами, навчально-методичному посіб-
нику, розкрито техніку й методику навчання легкоатлетичним 
видам, оздоровлення студентів легкоатлетичним бігом і ходьбою. 
При цьому в цілому ряді професій біг, стрибки й метання входять 
у систему професійно-прикладної фізичної підготовки. 

Результативність навчальної роботи значно підвищиться, 
якщо активізувати самостійні тренувальні заняття студентів у 
вільний час. 

Самостійні заняття студентів фізичною культурою повинні 
спрямовуватись на зміцнення здоров'я, підвищення працездат-
ності, оволодіння необхідними уміннями та навичками, вдоскона-
лення професійної діяльності, формування соціальної активності 
та свідомості. 
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Велике значення для успішного оволодіння навчальним 
матеріалом підвищення рівня життєдіяльності мають правильна 
організація праці та відпочинку, здоровий спосіб життя, який 
поряд із заняттями фізичними вправами, включає в себе відмову 
від багатьох шкідливих та згубних звичок. 

Для організації самостійних тренувальних занять студентам 
необхідно надати певні знання і уміння, та забезпечувати їх 
меіодичними порадами. Саме для цього в даному посібнику 
наведені основні теоретичні положення та методичні принципи 
побудови навчально-тренувальних занять з оволодіння технікою 
легкоатлетичних видів. 

В посібнику розкриваються зміст і форми розвитку рухових 
якостей при застосуванні колового тренування студентів в процесі 
самостійної роботи. Дані рекомендації щодо режиму їх 
харчування і гігієни, а також поради щодо профілактики 
травматизму техніки безпеки на заняттях та змаганнях з легкої 
атлетики. Наведені методики і комплекси вправ направлені на 
поліпшення фізичного розвитку і фізичної підготовленості 
студентської молоді, зміцнення здоров'я та підготовки для 
виконання навчальних нормативів з фізичного виховання і 
державних тестів з оцінки фізичної підготовленості. 

Студенти, які починають займатись фізичними вправами, 
знайдуть в навчальному посібнику необхідні рекомендації щодо 
тренувань, режиму праці та відпочинку, самоконтролю тощо. 

Автори з вдячністю приймуть зауваження і пропозиції щодо 
даного навчального посібника і в майбутньому врахують їх в своїй 
педагогічній, методичній і науковій роботі. 

Даний навчальний посібник буде корисним не лише для 
студентів, а й для викладачів фізичного виховання, учителів 
фізичної культури, тренерів, інструкторів та спортсменів. 
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РОЗДІЛ 1 
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

1.1. Поняття здоров'я, і його визначення 
Важливим завданням реформи освіти в Україні є забез-

печення умов формування особистості, яка дотримується здоро-
вого способу життя. Оскільки здоров'я людини - основа її повно-
цінного розвитку та здатності до розв'язування соціальних і 
економічних проблем державотворення. 

В уставі Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) 
записано, що здоров'я являє собою не лише відсутність хвороб і 
фізичних дефектів, але і стан повного соціального і духовного 
благополуччя. У Великій медичній енциклопедії здоров'я 
визначається, як стан організму людини, коли функції всіх її 
органів і систем урівноважені із зовнішнім середовищем, і 
відсутні хворобливі зміни. В основу цього визначення покладена 
категорія стану здоров'я котра оцінюється за трьома ознаками: 
соматичною, соціальною і особистісною. 

Г.Л. Апанасенко вказує на те, що розглядаючи людину, як 
біоенергоінформаційну систему, яка характеризується пірамі-
дальною будовою підсистем, до яких відноситься тіло, психіка та 
духовний елемент, поняття здоров'я означає гармонійність цієї 
системи. Таким чином сучасна медицина займається переважно 
випадковими явищами - хворобами, а не здоров'ям що є законо-
мірним і необхідним. 

Дискусія щодо визначення поняття здоров'я ще триває, але 
важливим є визнання того, що здоров'я людини не зводиться до 
фізичного стану, а передбачає психоемоційну врівноваженість, 
духовне та соціальне здоров'я. Світова наука розробила цілісний 
погляд на здоров'я як феномен, що інтегрує принаймні чотири 
його сфери або складові - фізичну, психічну (розумову), соціальну 
(суспільну) і духовну. Всі ці складові невід'ємні одна від одної, 
вони тісно взаємопов'язані і саме разом, у сукупності визначають 
стан здоров'я людини. Для зручності вивчення, полегшення 
методології дослідження феномена здоров'я наука диференціює 
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поняття фізичного, психічного, соціального і духовного здоров'я. 
Цей принцип диференціації був закладений у групування 
індикаторів опитування з урахуванням змісту кожної сфери. 

До сфери фізичного здоров'я включають такі чинники, як 
індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, перебігу 
фізіологічних функцій організму в різних умовах спокою, руху, 
довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і 
систем організму. 

З позицій викладеного розуміння феномена здоров'я людини 
походить визначення поняття здорового способу життя (ЗСЖ): це 
все в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення 
здоров'я, все, що сприяє виконанню людиною своїх людських 
функцій через діяльність з оздоровлення умов життя - праці, 
відпочинку, побуту. 

Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються 
усіх сфер здоров'я - фізичної, психічної, соціальної і духовної. 
Найважливіші з них - харчування (в тому числи споживання 
якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроеле-
ментів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних продуктів і 
харчових добавок), побут (якість житла, умови для пасивного і 
активного відпочинку, рівень психічної і фізичної безпеки на 
території життєдіяльності), умови праці (безпека не тільки у 
фізичному, а й психічному аспекті, наявність стимулів і умов 
професійного розвитку), рухова активність (фізична культура і 
спорт, використання засобів різноманітних систем оздоровлення, 
спрямованих на підвищення рівня фізичного розвитку, його 
підтримку, відновлення сил після фізичних і психічних 
навантажень) [2, 10]. 

Для усвідомлення ЗСЖ важливі поінформованість і можли-
вість доступу до спеціальних профілактичних процедур, що мають 
уповільнювати природний процес старіння, наявність належних 
екологічних умов, інших складових ЗСЖ, що стосуються 
переважно не тільки фізичного і психічного, а також соціального і 
духовного здоров'я. 
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Проблема формування здорового способу життя досить 
ретельно висвітлюється в багатьох соціально-філософських, 
педагогічних, соціологічних, медичних працях. Особливої 
актуалізації ця проблематика набула у другій половині XX 
століття як у світі в цілому, так і в Україні. Слід підкреслити, що 
цим питанням приділяють увагу різні науки - медицина, гігієна, 
охорона здоров'я, екологія, педагогіка, психологія, соціологія, 
фізична культура і нова наука - валеологія. Виявлена обмеженість 
суто медичного підходу, що визначає здоров'я як відсутність 
хвороби. За сучасними уявленнями здоров'я розглядають не як 
суто медичну, а як комплексну проблему, складний феномен 
глобального значення. Тобто здоров'я визначається як 
філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична категорії, 
як об'єкт споживання, вкладу капіталу, індивідуальна і суспільна 
цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно 
взаємодіюче з оточуючим середовищем. 

У своїй праці "Соціальні технології культивування здорового 
способу життя людини" Л.П. Сущенко проводить досить деталь-
ний аналіз відомих поглядів, визначень та підходів до поняття 
здоров'я. На її думку, - "у даний час усе більше утверджується 
точка зору, відповідно до якої здоров'я визначається взаємодією 
біологічних та соціальних чинників, тобто зовнішні впливи 
опосередковані особливостями функцій організму та їх 
регуляторних систем." Існує визначення здоров'я як стан 
оптимальної життєдіяльності людини. 

У наукових роботах Н.В.Москаленко, Т.Ю. Круцевич однією 
з пріоритетних завдань системи фізичного виховання є 
формування у студентів знань і навичок здорового способу життя, 
осмисленого ставлення до збереження свого здоров'я. Згідно 
сучасних уявлень здоров'я вже не розглядається як суто медична 
проблема. Комплекс медичних питань становить лише малу 
частину феномена здоров'я. Узагальнені дані багатьох досліджень 
залежності здоров'я людини від різних детермінант, переконують 
що стан системи охорони здоров'я обумовлює, в середньому, 
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лише близько 10% всього комплексу впливів на організм, інші 
40% припадають на екологію (близько 20%), спадковість (близько 
20%) і найбільше - на умови і спосіб життя (рухова активність, 
збалансоване харчування, шкідливі звички, умови праці, 
відпочинку та інші) (майже 50%). 

Формування здорового способу життя має відбуватися 
відповідно до основних принципів педагогічної освіти й бути 
невід'ємним компонентом фізичної культури студентської молоді. 
Найбільш важливим результатом повноцінного використання 
засобів фізичного виховання сучасними студентами є виховання в 
них відповідального ставлення до власного фізичного стану та 
здоров'я. 

Складовими здорового способу життя є: оптимальне співвід-
ношення і чергування (режим) праці та відпочинку; раціональне 
харчування; оптимальна рухова активність; відмова від шкідливих 
звичок; дотримання правил особистої гігієни та загартовування; 
культура міжособистісних відносин. 

Поняття здоров'я і його критерії дозволяють визначити 
комплекс характеристик, які сприяють побудові моделей здоров'я. 

Під здоров'ям розуміють — відсутність хвороби, хворобливих 
станів, хворобливих змін, оптимальне функціонування організму 
при відсутності ознак захворювання або будь-якого порушення. 
Здоровими можуть вважатися ті люди, які не потребують 
медичної допомоги [1]. 

Повне фізичне, духовне, розумове та соціальне 
благополуччя, гармонійний розвиток фізичних і духовних сил, 
принцип єдності організму, саморегуляції та врівноваженої 
взаємодії всіх органів. 

Завершуючи аналіз змістовних ознак здоров'я, що 
використовуються різними авторами, П. І. Калью робить 
висновок, що все різноманіття їх може бути розподілене 
відповідно до ряду концептуальних моделей визначення поняття 
здоров'я. 
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• Медична модель здоров'я. Вона передбачає таке визначен-
ня здоров'я, котре має лише медичні ознаки та характеристики 
здоров'я. Здоров'ям вважають відсутність хвороб та їх симптомів. 

•Біомедична модель здоров'я. Здоров'я розглядається як 
відсутність у людини органічних порушень і суб'єктивних 
відчуттів нездоров'я. Увага акцентується на природно-біологічній 
суті людини, підкреслюється домінуюче значення біологічних 
закономірностей у життєдіяльності людини та в її здоров'ї. 

•Біосоціальна модель здоров'я. У поняття здоров'я 
включаються біологічні та соціальні ознаки, які розглядаються у 
єдності, але при цьому соціальним ознакам надається пріоритетне 
значення. 

'Ціннісно-соціальна модель здоров'я. Здоров'я - цінність 
для людини, необхідна передумова для повноцінного життя, 
задоволення матеріальних і духовних потреб, участі в праці та 
соціальному житті, в економічній, науковій, культурній та інших 
видах діяльності. Цій моделі в найбільшій мірі відповідає 
визначення здоров'я, сформульоване ВООЗ. 

Після проведеного аналізу та синтезу різноманіття позицій 
феномену здоров'я, на нашу думку, необхідно виділити ще одну -
системну позицію В. П. Казначеєва - здоров'я індивіда є 
динамічний стан, процес збереження та розвитку його 
біологічних, фізіологічних і психічних функцій, оптимальної 
працездатності га соціальної активності при максимальній 
довжині життя. 

Таким чином, можна відмітити, що значення здоров'я для 
людини безумовне та першорядне. Воно є багатогранною, 
насущною та значимою проблемою сьогодення. Сутність 
проблеми, як і саме поняття «здоров'я», в широкому розумінні 
цього визначення, потребують переосмислення і суттєвої 
подальшої розробки з позицій сучасності в світі. 

Здоров'я людини є ніщо інше, як пріоритетний напрям 
подальших досліджень у багатьох сферах і галузях науки, по-
літики та життєдіяльності людства - образу та способу життя, фак-
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нічною розуміння своєї ролі в світі, відповідної цій ролі 
іиіік'діїїки та ставлення до навколишнього середовища і, в цьому 
ссік і, до самого себе. Здоров'я, у широкому розумінні цього слова, 
цс і прмонія, збалансованість усього багагоманіття життя. 

Здоровий спосіб жи гтя, це формування у студента філо-
софських основ і концепцій здоров'я, які повинні визначати всі 
стропи цієї проблеми, при систематичному розгляді штучних і 
природиіх вимог сучасного життя та творчих можливостей 
молодого покоління. 

Один з обов'язкових факторів здорового способу життя 
студентів - систематичне, відповідне статі, віку, стану здоров'я, 
використання фізичних навантажень. Вони являють собою 
поєднання різноманітних рухових дій, виконуваних у повсякден-
ному житті, в організованих і самостійних заняттях фізичними 
вправами і спортом, об'єднаних терміном „рухова активність". 

1.2. Раціональна рухова активність 
Рухова активність людини, фізичні вправи, навички гігієни і 

здорового способу життя є незамінними засобами профілактики 
захворювань, важливим фактором удосконалювання людини, 
зіііцнення його здоров'я, підтримки працездатності. Але щоб бути 
здоровим, недостатньо просто хотіти цього, необхідно завзято і 
систематично займатися фізичними вправами. 

Зміни характеру праці позначається не тільки в зменшенні 
вігірати енергії, фізичних зусиль і зниження рухової активності. 
Оцючасно міняється і сам характер рухів - вони стають більш 
одноманітними і прискорюються, збільшуючи нервову напругу. 
І'осте число професій, що вимагають великої розумової напруги. 
Ііаланс фізичної і нервової активності порушується убік переви-
щення останньої [20]. 

Науково-технічна революція позначається на співвідношенні 
фізичної і розумової активності людини не тільки в процесі самої 
праці, але і на різних етапах підготовки до неї, починаючи вже з 
дитячого і підліткового віку. Розширюється й ускладнюється зміст 
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шкільних програм, ростуть обсяги домашніх завдань. Це 
приводить до того, що в дітей і підлітків різко скорочується 
рухова активність. 

Вважається, що здоровий спосіб життя передбачає 
можливості формування оптимальної рухової активності людини. 
Однак одночасно з цими можливостями спостерігаються ситуації, 
коли на людей та цілі народи звалюються складні життєві 
проблеми, численні негативні чинники зовнішнього середовища, 
величезний потік інформації. Усе це часто виникає та протікає на 
фоні далеко не кращих біосоціальних умов життєдіяльності, рівня 
емоційної напруги та перенапруги, при постійному зниженні 
рухової активності людини. 

Нестачу руху та м'язових напружень необхідно корегувати 
спеціальними оздоровчими заходами, в яких фізичні вправи 
займають особливе місце. 

Фізичне виховання людей усіх вікових груп зобов'язане 
компенсувати цей дефіцит рухової активності та м'язових 
напружень, який людина собі створює в нових умовах життя, а 
також сприяти розвитку та нормальному функціонуванню органів 
і систем людського організму. Значення рухової активності та 
м'язових навантажень для організму людини особливо важливе 
при станах гіподинамії (зниженні м'язових зусиль) та гіпокінезії 
(зниженні рухової активності). Недостатня рухова активність, як 
відомо, супроводжується атрофією та дегенерацією скелетних 
м'язів. У результаті тривалої гіпокінезії або гіподинамії 
спостерігаються суттєві зміни координаційних можливостей 
людини, просторової орієнтації і зниження координаційних мож-
ливостей діяльності нервової системи. Тривалий стан гіпокінезії 
негативно відображається і на функціях сенсорних систем -
погіршення стану зорового, вестибулярного та рухового 
аналізаторів. Спостерігаються також зміни в системі кровообігу, 
зменшення розмірів серця, зниження ударного та хвилинного 
об'ємів крові, прискорення пульсу, зменшення маси циркулюючої 
крові, збільшення часу її проходження по судинах. Зовні дихання 
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у спокої характеризується при гіпокінезії зменшенням об'єму 
легеневої вентиляції та зниженням на 5-20% основного обміну. 
Під час м'язової роботи економічність вегетативних функцій 
знижується, внаслідок чого за тих самих м'язових навантажень 
збільшується як кисневий попит, так і кисневий борг. Спостері-
гається зниження функцій ендокринних залоз, зокрема 
надниркових. Одноманітний малорухливий стан організму може 
поступово призвести до змін добового режиму пульсу, 
температури та деяких інших функцій організму. 

Рухова активність - це природна фізіологічна потреба для 
організму людини. Будь-який прояв фізіологічної активності 
сприяє утворенню метаболітів, які необхідні для нормального 
функціонування організму. Без певної кількості рухів людина не 
зможе повною мірою використати те, що дано їй Природою, бути 
здоровою і щасливою, дожити до глибокої старості. Компенсувати 
нестачу у рухах можливо лише використовуючи спеціальні та 
загально-розвиваючі фізичні вправи. Заняття фізичною культурою 
сприяє покращенню координації діяльності нервових центрів, 
процесів мислення, пам'яті, концентрації уваги, підвищенню 
функціональних резервів багатьох органів та систем організму. 
Регулярні заняття фізичними вправами підвищують, зокрема, 
життєву ємність легенів, хвилинний об'єм дихання, коефіцієнт 
корисної дії (знижується кисневий попит і кисневий борг), суттєво 
підвищується діяльність залоз внутрішньої секреції. Також, крім 
різноманітного позитивного впливу м'язової діяльності на окремі 
рухові та вегетативні функції, відбувається і підвищення загальної 
резистентності (протистояння стресовим ситуаціям, гіпоксії, 
інфекціям, радіації, температурним перепадам навколишнього 
середовища). Слід пам'ятати про те, що м'язова діяльність може 
стати також чинником стресу. Великі фізичні навантаження для 
багатьох людей можуть бути надмірними, при цьому 
спостерігається як перша, так і друга стадії стресу. Тривалий 
пилив надмірних напружень на організм людини може призвести 
до стадії виснаження, що є третьою стадією стресу. Дуже 
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важливою особливістю м'язових напружень є те, що при 
постійному збільшенні таких напружень виникає стан підвищеної 
резистентності як специфічної (тобто до м'язових навантажень), 
так і неспецифічної (тобто до ряду інших негативних впливів на 
організм). Таким чином, будь-яка раціонально побудована м'язова 
робота здійснює лише позитивний вплив на всі органи та системи 
організму, при цьому навіть у випадку виникнення вимушених 
перерв у заняттях підвищена резистентність до негативних 
впливів може зберігатися ще впродовж декількох місяців. Одним 
із основних засобів підвищення рухової активності є заняття 
легкою атлетикою. 

Легка атлетика має важливе оздоровче значення, адже 
заняггя в основному проводяться на свіжому повітрі, а у 
виконанні вправ бере участь більшість м'язів тіла. Легкоатлетичні 
вправи поліпшують діяльність опорно-рухового апарату, 
внутрішніх органів і систем організму в цілому. 

Завдяки заняттям легкою атлетикою можна набути 
спеціальних знань, поліпшити вміння керувати власними рухами, 
зробити їх швидкими і економними, удосконалити навички в 
доланні перешкод і т. д. 

Досить суттєве значення для зміцнення здоров'я має ранкова 
зарядка, гімнастика, індивідуально підібрані фізичні вправи. Цей 
ритуал на початку дня важливий у багатьох аспектах. По-перше, 
для включення механізмів працездатності людини після сну, по-
друге, з метою загартовування організму, по-третє, для вдоскона-
лення опорно-рухового та м'язового апаратів, серцево-судинної, 
дихальної та інших систем організму. Якщо ранкова зарядка про-
водиться спільно з впливами на шкірні рецептори холоду та 
водних процедур, збуджуваність нервової системи відновлюється 
швидше, що сприяє загартовуванню організму. Не менш важливе 
значення мають фізичні вправи, які використовуються під час 
спеціально організованих перерв упродовж робочого дня, а також 
після його завершення. Необхідність у спеціальних фізичних 
навантаженнях обумовлена включенням гак званого механізму 
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акт'іншого відпочинку. Результатом є більш швидке відновлення 
найрізноманітніших функцій організму, робота яких порушується 
її результаті тривалої праці та відповідно розвитку втоми та 
перевтоми, в тому числі й нервово-психічної напруги. 

У наш час для боротьби з гіподинамією використовується 
немало методик, призначених для широкого вжитку. їх переваги -
дос тупність, простота та ефективність: 

•система Купера - бігові навантаження, що контролюються; 
•система Амосова - режим 1000 рухів; 
•система Лідьярда - біг заради життя; 
•система Моргауза - усього 30 хв. спорту на тиждень 

(правило Моргауза: якщо можеш сидіти, а не лежати - сиди, якщо 
можеш стояти, а не сидіти - стій, якщо можеш рухатись - рухайся); 

•прихована ізометрична гімнастика за Томпсоном (довільне 
чергове скорочення м'язів тіла без зміни їхньої довжини впродовж 
усієї активної частини доби) і т. д. 

Повністю зрозуміло, що сама по собі фізична активність не 
дає оздоровчого ефекту, якщо нею користуватися неправильно. 
Фізичне навантаження повинне носити оптимальний характер для 
кожної людини. Необхідно дотримуватися ряду принципів, які 
гарантують позитивний оздоровчий ефект. Головні з них -
поступовість і послідовність, повторюваність і систематичність, 
індивідуалізація та регулярність оздоровчих тренувань. У процесі 
систематичних занять фізичними вправами наростає тренованість 
організму людини. Тренований організм відрізняється не тільки 
параметрами функціональних резервів адаптації, що й так 
зрозуміло, але й умінням досить швидко та економно включити 
відповідні резерви у дію, забезпечуючи відповідну їх 
координацію. 

Таким чином, фізичні навантаження та тренування, з фізіоло-
гічної точки зору, - процес розвитку фізичних якостей шляхом ви-
користання функціональних резервів, а також формування та вдо-
сконалення рухових навичок на основі складних комплексів 
умовних і безумовних рефлексів. Рухові навички тісно пов'язані з 
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фізичними якостями та не можуть бути реалізовані без їхнього 
відповідного рівня розвитку. Необхідно пам'ятати, що головне в 
системі тренувань - повторюваність і поступове, а не постійне 
збільшення навантажень. Це правило дозволяє за рахунок 
зворотних зв'язків удосконалювати самі рухи, включаючи 
механізми саморегуляції [8,11]. 

Організовуючи індивідуальні заняття з навантаженнями різної 
спрямованості та інтенсивності, кожній людині необхідно пам'я-
тати та думати, в першу чергу, про своє здоров'я. Будь-яка діяль-
ність людини повинна підпорядковуватися визначеним правилам 
або принципам і бути творчою та корисною для здоров'я. 

1.3. Основи раціонального харчування 
Харчування населення України знаходиться в тісному 

зв'язку із соціально-економічним становищем. Неприпустимо 
низьким є рівень освіти населення з питань раціонального 
харчування та профілактиці хронічних захворювань. 

Харчування вважається одним із важливих чинників, від 
яких за лежить стан здоров'я та працездатність організму, оскільки 
воно виконує енергетичну, пластичну, біорегуляторну, резис-
тентну функції. Воно забезпечує побудову та безперервне 
оновлення клітин, тканин та органів і створення біологічно 
активних речовин, з яких утворюються ферменти та гормони -
регулятори та каталізатори біохімічних процесів, а також сприяє 
нормальному фізичному та психічному розвитку організму, 
підвищуючи опір до різноманітних інфекцій за рахунок 
формування імунітету. 

Харчування є енергетичною складовою та природною 
потребою людини, від чого залежить якість енерго-
інформаційного обміну. Люди можуть багато від чого захистити 
себе - екстремального клімату та негоди, можуть змінити місце 
проживання, роботу та сім'ю, але людству практично неможливо 
уникнути необхідності щоденного вживання їжі. Існують цікаві 
статистичні дані, які свідчать про те, що 80 років життя - це 
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близько 90 тис. разів вживання їжі (60-70 т різноманітних 
продуктів). 

Основними харчовими речовинами, необхідними для життє-
діяльності організму є білки, жири, вуглеводи, мінеральні речо-
ними, вітаміни та вода. Відсутність або нестача будь-якої з цих 
складових може призвести до серйозних порушень функцій 
іірїишзму. При цьому білки, деякі жирні кислоти, вітаміни, 
мінеральні речовини та вода відносяться до обов'язкових речовин, 
икі повніші надходити до організму. Вуглеводи та жири, як відо-
мо, можуть бути взаємозамінними або створюватися з білків, але 
довготривала заміна призводить до порушення процесів обміну, у 
ш'язку з чим вживання вуглеводів та жирів необхідне [28]. 

Ученими наступним чином розглядаються питання функціо-
нальної ролі в організмі людини таких речовин: 

•Білки слугують матеріалом для побудови клітин, тканин та 
органів, утворення ферментів і більшості гормонів, які входять до 
складу сполук, що зміцнюють імунітет організму до інфекцій. 
Білки виконують і енергетичну функцію: при окисленні 1 г білка 
виділяється 4 ккал. За калорійністю вони мають складати 13% до-
бової енергоємності харчового раціону. 

•Жири мають велику енергоємність - 1 г жиру при окисленні 
дій1 9 ккал. Вони повинні забезпечувати 33% добової енергоємнос-
іі харчового раціону. Як структурна частина клітин та їх мем-
бранних систем вони виконують і пластичну функцію. Крім того, 
беруть участь в обміні вітамінів, сприяють їх засвоєнню й одно-
часно слугують джерелами деяких вітамінів (А, В, Е). 

•Вуглеводи основне джерело енергії для організму, і хоча 
при окисленні 1 г вуглеводів виділяється лише 4 ккал, але за 
енергоємністю вони повинні складати 54% енергоємності 
добового харчового раціону. В той же час вуглеводи входять у 
склад майже всіх клітин і тканин організму, виконуючи 
будівельну функцію. Вони беруть участь у білковому обміні, 
сприяючи синтезу амінокислот, і ще більше значення вуглеводи 
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мають при жировому обміні, оскільки «жири горять у полум'ї 
вуглеводів». 

•Вітаміни не мають ні пластичного, ні енергетичного 
значення. Це біологічно активні речовини, які регулюють обмін 
речовин і різнобічно впливають на життєдіяльність організму. 
Вони синтезуються в організмі й проявляють свою біологічну дію 
у малих дозах - у міліграмах або тисячних долях міліграмів при 
отриманні їжі самостійно або у складі ферментів. Нестача 
вітамінів призводить до гіповітамінозу, а їх повна відсутність - до 
авітамінозу, що супроводжується різким порушенням функцій 
організму (рахіт, порушення росту й т. д.). До основних вітамінів 
відносяться наступні: 

Вітамін А (ретинол). Необхідний для підтримання хорошого 
зору. При його нестачі виникає «куряча сліпота», шелушіння 
шкіри, випадіння волосся. Добова потреба: 1,5-2 мг. Міститься: в 
маслі, сирі, молоці, печінці, риб'ячому жирі. Провітамін А зна-
ходиться в моркві, салаті, шипшині, солодкому перці, цибулі зеле-
ній, томатах, абрикосах, персиках, квасолі. 

Вітамін В/ (тіамін). Необхідний для нормальної діяльності 
нервової системи. При нестачі спостерігаються м'язові болі, слаб-
кість у кінцівках (при повній відсутності - захворювання бері-
бері). Добова потреба: 2-4 мг. Міститься у дріжджах, вівсяній, 
гречаній і перловій крупах, кольоровій капусті, шпинаті, бобах, 
горосі, квасолі. 

Вітамін В2 (рібофлавін). Необхідний для клітинного обміну і 
нормального росту. При його нестачі відбувається уповільнення 
росту та розвитку, шелушіння шкіри, сльозоточивість, виразки у 
кутках рота. Добова потреба: 1,5-3 мг. Міститься у молоці, сирі, 
дріжджях, горосі, квасолі, цибулі зеленій, моркві, печінці, ялови-
чині. 

Вітамін В2 (пірідоксін). Необхідний для росту волосся та 
нормального вмісту гемоглобіну в крові. Добова потреба: 1,5-3 мг. 
Міститься в дріжджях, бобових і молоці, зелених овочах, крупах. 
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Вітамін Вп (ціанкобаламін). Необхідний для утворення ери-
іроцигін. Добова потреба: 0,001 мг. Міститься у зелених овочах, 
дріжджях, печінці, яловичині, курячому м'ясі, рибі, яйцях, сирі, 
іречаній і вівсяній крупах, квасолі. 

Вітамін С (аскорбінова кислота). Необхідний для зміцнення 
ні збереження здоров'я. При його нестачі знижується опір орга-
нізму до інфекційних захворювань, з'являється кровоточивість 
мі'сн, стомлюваність, сонливість, послаблення пам'яті, уваги. 
Добова потреба: 60-100-мг. Міститься у свіжих овочах, ягодах і 
фруктах. 

Вітамін В (антирахітичний). Необхідний для обміну кальцію 
ні фосфору. При його нестачі деформуються кістки, виникає рахіт. 
Добова потреба: 0,0025 мг. Міститься у яєчному жовтку, молоці, 
вершковому маслі, сирі, ікрі, риб'ячому жирі. 

Вітамін Е (токофероли). Необхідний для зміцнення м'язів, 
під гримання нормального стану шкіри. Добова потреба: 12-15 мг. 
Міститься: у яйці, печінці, рослинній олії, маргарині, капусті, са-
ла ті, горобині, обліписі. 

Вітамін К (філохіони). Необхідний для нормального згор-
тання крові. Добова потреба: 0,015 мг. Міститься в салаті, капусті, 
шпинаті, томатах. 

Вітамін РР (нікотинова кислота). При його нестачі виника-
ють: стомлюваність, слабкість, роздратованість, безсоння, запаль-
ні процеси на шкірі. Добова потреба: 15-20 мг. Міститься у карто-
плі, квасолі, капусті, моркві, томатах, горосі, печінці, яйцях, сирі, 
молоці, яловичині, житньому хлібі. 

•Мінеральні речовини та мікроелементи (кальцій, фосфор, 
калій, натрій, залізо, йод) мають пластичні якості, беручи участь у 
побудові тканин, особливо кісткової, регулюють кислотно-лужний 
стан організму, входять до складу ферментних систем, гормонів і 
вітамінів та впливають на їх функцію; нормалізують водно-
сольовий обмін. Фізіологічний вплив мінеральних речовин роз-
повсюджується на всі системи організму та біохімічні процеси, які 
в них відбуваються. Серед мінеральних речовин виділяють макро 
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та мікроелементи. Перші містяться в тканинах у великій кількості 
- десятках і сотнях міліграмів, інші - у міліграмах або тисячних 
долях міліграмів. 

•Вода - це найважливіша складова частина харчового 
раціону, тому що всі біохімічні процеси у клітинах організму 
протікають у водному середовищі. Нестачу води організм 
переносить значно гірше, ніж нестачу інших харчових речовин. 
Втрата організмом більше 10% води загрожує його життє-
діяльності. Потреба у воді залежить від віку, діяльності, характеру 
харчування, стану здоров'я, клімату і т. д. Харчування людини 
повинне відповідати культурі вживання їжі, відповідати зазначе-
ним гігієнічним вимогам, бути оптимальним у кількісному та 
якісному відношенні (відповідати енергетичним тратам), збалан-
сованим, різноманітним і що, на нашу думку, важливо - відпо-
відати внутрішнім відчуттям і станам людини. 

В останні роки все більшої уваги набувають біологічно 
активні речовини їжі, до яких відносяться: 

•Індольні похідні (індол-3-карбінол, сульфорафан), органічні 
ізо-тіоціаніти (фєнет або зотіоціанат) і гіоглікозиди хрестоцвіт-
них - різновиди капусти, ріпа, редька, хрон та інші представники 
цього сімейства. 

•Компоненти, що містять сірку - часник і цибуля. 
•Рослинні феноли (біофлавоніди, катехіни, антоціаніди) -

жовті фрукти та листові овочі. 
•Каротиноїди - морква, обліпиха. 
•Кумарини та фурокумарини пастернак, селера та інші 

зонтичні. 
•Терпени - солодка, цитрусові, брусниці та інші ягідні 

рослини. 
•Селен і цинкорганічні сполуки - часник, овес. 
• Адаптогенні глікозиди - родіола, солодка та інші рослини. 
Вищеназвані речовини та їх комплекси з вітамінами та 

мінералами є активними антиканцерогенами. Усі вищеназвані 
компоненти, використовуючи ферменти, сприяють детоксикації. 
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Нони активізують виведення з організму людини наступних 
небезпечних речовин: 

•иоліароматичні вуглеводородні (компоненти згоряння 
шмомобільного палива та шкідливих технологічних викидів); 

•пітрозоаміни (утворюються в організмі в результаті 
попадання в організм нітратів овочів, ковбасних виробів і 
копченостей); 

•канцерогенні гетероциклічні сполуки смажених м'ясних 
продуктів; 

•токсини пліснявих грибів (так звані афлатоксини) і т. д. 
До суттєвих похибок харчування відносять нестачу у раціоні 

харчового білка, жирних кислот, вітамінів, мікроелементів та 
надлишок вуглеводів. 

1.4. Особиста гігієна та гігієнічні вимоги до місць 
проведення занять фізичною культурою 

Не менш важливе значення у формуванні га збереженні 
ідоров'я має особиста гігієна. Людина, яка не дотримується вимог 
особистої гігієни може стати причиною масового розповсюдження 
різноманітних захворювань, у тому числі й інфекційних, наприклад 
і рипу, катару верхніх дихальних шляхів, туберкульозу та ін. 

Одним із загальних правил особистої гігієни є обов'язковий і 
постійний догляд за тілом і шкірою. Брудна шкіра сприяє 
розповсюдженню та розвитку мікроорганізмів (бактерій і грибків), 
що призводить до виникнення та розвитку гнійних і різного роду 
і рибкових захворювань. У результаті закупорки вивідних шляхів 
поювих і сальних залоз порушується їхня нормальна діяльність, 
інижується важливе для здоров'я організму людини дихання 
шкіри. У зв'язку з чим водні процедури з гігієнічною метою слід 
истосовувати щоденно, а митися не рідше одного разу в день. На-
приклад, на брудних руках можуть накопичуватися мікро-
організми та яйця гельмінтів, які переносяться на різні побутові 
предмети, посуд, харчові продукти і т. д. Руки потребують 
постійного догляду: їх необхідно ретельно мити з милом 
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обов'язково після відвідування туалету, виконання певних робіт і 
обов'язково перед їжею. Шкіра рук виділяє особливі речовини, які 
знищують мікроорганізми, що потрапляють на неї. Чим чистіша 
шкіра, тим краще проявляється дія цих бактерицидних 
речовин[13, 15]. 

Експериментально доведено: кількість бактерій бакте-
ріальних культур, нанесених на шкіру вимитих рук, зменшується 
на 85% вже за 10 хв., а нанесених на шкіру немитих рук - лише на 
5% за 20 хв. Особливо багато бактерій накопичується під нігтями 
(приблизно 95% загальної їх кількості, яка знаходиться на шкірі 
рук). Тому дуже важливим є правильний догляд за нігтями. 

Ноги та їх гігієнічне обслуговування забезпечує нормалізацію 
протікання багатьох функціональних процесів складного утво-
рення на наших нижніх кінцівках - стопах. Людина, яка рідко миє 
ноги, носить брудні шкарпетки (панчохи), які призводять до 
підвищення пітливості, яка у свою чергу, стає однією з причин 
прілості та натертості, а також сприяє розвитку такого грибкового 
захворювання як епідермофітія. Шкіра стопи має велику кількість 
потових залоз, і піт, який з них виділяється, при несвоєчасному 
його видаленні змішується з пилом, накопичує бактерії, що 
розкладаються, виділяє неприємний запах, подразнює шкіру та 
суттєво послаблює її захисні властивості. 

Потрібно приділяти увагу і гігієні догляду за волоссям, який 
здійснюється шляхом вимивання та полоскання їх теплою м'якою 
водою з милом мінімальної лужності або спеціальними, індивіду-
ально підібраними шампунями. 

Правила особистої гігієни для догляду за порожниною рота 
передбачають полоскання рота водою після кожного вживання 
їжі, а також ряду спеціальних заходів щодо догляду за зубами. 

До особистої гігієни тіла також відносяться і заходи, 
спрямовані на дотримання статевої гігієни та гігієни побуту. 
Статева гігієна передбачає обов'язкові індивідуальні та щоденні 
профілактичні заходи, а також водні процедури. Підтримання 
чистоти в оселі, догляд за одягом, білизною, взуттям і постільною 
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(ііли иіою, створення нормальних умов для сну та відпочинку -
обов'язкова гігієнічна умова життєдіяльності людини. 
Повноцінний відпочинок і відновлення організму забезпечується, 
передусім, спокійним та досить тривалим сном. Бажано 
встановиш та суворо дотримуватися часу сну не менше 8 годин. 
І іікож важливо дотримуватися часу ранкового підйому, 
приховуючи при цьому можливість виконання всіх ранкових 
процедур без зайвого поспіху. Режим харчування індивідуальний і 
маг відповідати розпорядку дня людини, пов'язаного з її 
діяльністю, віком, кліматичними та іншими особливостями 
життєдіяльності. 

Особиста гігієна організму людини має включати в себе й 
і-цементи терморегуляції (загартовування організму) і фізичної 
культури. Суть загартовування полягає у тренуванні систем 
ісрморегуляції, в розвитку імунної системи - захисних реакцій 
пргинізму на шкідливі впливи зовнішнього середовища. В 
результаті загартовування суттєво підвищується стійкість 
організму до різних впливів і особливо погодних чинників, таких 
мк холод, спека, вологість та ін. У системах загартовування, як 
правило, використовуються природні чинники: сонце, повітря та 
кода. Загартовування організму сонцем пов'язане з прийомом 
новітряно-сонячних ванн. У помірних і розумних дозах сонячні 
промені позитивно впливають на обмінні процеси, сприятливо 
діють на розвиток організму в цілому, покращують функції 
ииханпя та кровообігу, підвищують працездатність. Краще за все 
приймати сонячні ванни в ранковий час доби, але до 11-12 год. Не 
рекомендується засмагати натщесерце, безпосередньо перед їжею 
1.1 одразу після неї. Сонячні ванни можна приймати вже через ЗО-
НІ хв. після вживання їжі, а закінчувати не менш ніж за 1 год. до 
неї. Спеціально починати цей вид загартовування бажано з 5-10 
чи. на день, щоденно збільшуючи їх тривалість на 5-10 хв. 
Загальна тривалість прийому цих процедур є індивідуальною, а 
іакож залежить від багатьох екологічних чинників, але загальна 
іршіалість не повинна перевищувати 2-3 год [9]. 

25 



Повітряні процедури приймаються у стані спокою або 
паралельно із виконанням фізичних вправ. Повітряні ванни 
вважаються «найніжнішими» та безпечними в арсеналі засобів 
загартовування, їх використання бажано розпочинати при 
температурі повітря - 15-20°С. Тривалість повинна коливатись від 
20 до 30 хв. Щоденне збільшення часу прийому повітряних 
процедур складає 10 хв. і доводиться до 2 год. На наступному 
етапі повітряні ванни приймаються при температурі повітря 5-
10°С упродовж 15-20 хв. У цьому випадку загартовування повинні 
супроводжуватися фізичними вправами, які попереджають 
охолодження тіла. Холодні повітряні ванни слід закінчувати 
розтиранням тіла та теплим душем. Така гігієнічна процедура має 
багато індивідуальних підходів і варіацій. Але необхідно 
пам'ятати про те, що наш "друг" - сонце, поступово, з нашої вини 
стає нашим "ворогом". 

Загартовування водою слід починати з простого обтирання 
тіла і вологим рушником. Починаючи приймати водні процедури, 
слід мати на увазі, що температура повітря повинна відповідати 
кімнатній, але не нижче 18-20°С. Для тих, хто починає перші 
процедури водного обтирання, найкраще проводити водою, яка 
близька до температури поверхні тіла людини. Потім температуру 
води необхідно поступово знижувати на 1-2°С на тиждень 
упродовж 2-3 місяців. Обтирання рекомендується робити зранку 
після гігієнічної гімнастики. Обливання необхідно виконувати 
щоденно, тому що основною умовою цієї процедури є поступове 
зниження температури води при кожному наступному обливанні. 
У кінцевому результаті температура води повинна знизитися з 33-
34° до 20-22°С. Після цієї процедури необхідно відразу розтертися 
махровим рушником. Найсильніший вплив на організм здійснює 
контрастний та холодний душ. Механізм застосування цієї 
процедури індивідуальний і майже аналогічний обливанню. 
Прохолодний і контрастний душ добре освіжає, викликає відчуття 
бадьорості, підвищує обмін речовин. 
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І II І) ІІІЧНІ ІІИМОГИ до місць занять фізичною культурою. 
І І І / І І І О И І Д І І О С Т І з нормативними вимогами у вузах передбачені 

і мирі піша зона та навчально-спортивні приміщення. Спортивна 
пні,і розташовується на ділянці школи не ближче ніж в 10 м від 

Ш К І Ц І різних приміщень (гігієнічні вимоги до спортивних споруд). 
Спортивні споруди поділяються на основні (група А) і 

н м шм І ж пі (група Б). Серед основних споруд виділяють відкриті і 
І І К І ' П И . окремі (для одного виду спорту) і комплексні (декілька 
• •і |«.-мич споруд, які об'єднані територіально). 

Читальними гігієнічними вимогами до всіх спортивних 
шоруд г: розташування та орієнтація, транспортна доступність, 
ші.иті.іішя, стан оточуючого середовища - повітря, вода, ґрунт, 
И ІІ'-ІІІ насадження, обмеження шумових подразників, мікроклімат 
і ісм пера і ура, вологість, рух повітря, радіація). 

Спортивні споруди будуються з навітряного боку від 
иііікіііі, які забруднюють повітря. Відкриті спортивні споруди 
(ніжнім розташовувати на південних схилах з деяким нахилом. 
Іиіірудіїсіїия грунту не повинно досягати тої міри, коли 
и 11ІІІ'І.К і і.ся його спроможність до самоочищення. 

До спортивних споруд повинні бути зручні під'їзні шляхи 
і |»іміі;іі.ііКоі о транспорту, які зменшують тим, хто займається там 
• імамом, час на дорогу і забезпечують достатній потік глядачів на 
І М И І П І І І І Я . 

У створенні сприятливих гігієнічних умов важливу роль 
їм ції раюі і> зелені насадження. Вони повинні оточувати спортивні 
мміщанчики. Вибирають породи дерев і чагарників, які 
"і.иіоііідаїоі і, кліматичній зоні і мають добру пилезахисну 
мрмможність (тополі, каштани, акації). Зелені насадження 

ішькуіоть забрудненість повітря на 40-60% влітку і 10-15% 
її німку, захищають від вітру, виділяють ароматичні речовини, 
і і ііоріоіоть сприятливий естетичний фон. 

Під час будування спортивних споруд повинна 
м|ііїхоиуиа і ись їх орієнтація щодо сонця, від якого залежить 
ііглпчіїїіа радіації, яка надходить у приміщення. Опромінення 
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прямим сонячним промінням спортивних приміщень знижує 
бактеріальну забрудненість і повинно тривати не більше 3 год на 
добу. Оптимальна орієнтація вікон повинна бути на південь і 
південний схід, а повздовжня вісь критої споруди - зі сходу на 
південний захід. 

Орієнтація спортивних споруд залежить від напрямку 
домінуючих вітрів. У північних районах рекомендується надавати 
такої форми будівлям (овал, напівсфера), щоб вітри ніби обтікали 
їх, а вікна не виходили в бік домінуючих вітрів. На відкритих 
спортивних спорудах напрямок домінуючого вітру повинен бути 
поперечним. 

ГІри плануванні спортивних споруд повинні враховуватись 
кліматичні умови. У південних районах перевагу надають 
павільйонному розташуванню приміщень, яке забезпечує кращу 
вентиляцію. Перед вікнами насаджують дерева, які затримують 
надмірну сонячну радіацію. 

До складу спортивних споруд входять допоміжні споруди і 
приміщення - гардероби, буфети, роздягальні, душові, туалети, 
приміщення для лікарів і відновних заходів, для викладачів і 
адміністрації тощо. Шляхи руху спортсменів і глядачів повинні 
проходити окремо. З роздягальні повинен бути обов'язково вихід 
до туалету і душової (ці приміщення повинні бути роздільними), 
до спортзалу. 

Легкою атлетикою займаються мільйони людей. 
Різноманітність фізичних вправ, точність регулювання 
навантажень, відносна простота обладнання місць занять роблять 
легку атлетику масовим видом спорту, доступним людям будь-
якого віку. Легка атлетика широко представлена у програмах 
фізичного виховання учнів і молоді, планах тренування з різних 
видів спорту, на заняттях фізкультурою осіб середнього і 
старшого віку. Секції легкої атлетики займають провідні місця у 
колективах фізичної культури, добровільних спортивних 
товариствах, у вищих і середніх навчальних закладах і т. д. 

28 



Крім навчального легка атлетика має також виховне 
пі.ічі'ішя, бо правильна організація і методика проведення занять 
і'ирииг формуванню особистості людини, розвитку її моральних 
имнл'сіі, розумових здібностей та естетичного смаку. Важливим є 
уміти для місць проведення занять. 

ІІсгка атлетика поєднує різні за структурою та впливом на 
пріїїнізм фізичні вправи. їх можна поділити на дві великі групи: 
ігробної спрямованості (стаєрський, марафонський біг, спортивна 
" ц.ба), які вимагають загальної витривалості; анаеробної 

спрямованості (снринт, метання, стрибки), які вимагають 
нінидкісно-силових якостей. Біг на середні дистанції займає 
проміжне місце і залежить як від аеробного, так і анаеробного 
ііХіс шечсння. 

Гігієнічні вимоги до проведення занять з легкої атлетики 
І І І І І І М І ш о т ь у наступному: 

1. У підготовчій частині тренування спринтерам, стрибунам, 
мі-пільникам, багатоборцям варто приділити особливу увагу 
МКН.-ШИ підготовці суглобового апарату. У снринтерів і стрибунів 
Ч . І І / І О спостерігаються розтягнення, надриви і розриви м'язів і 
сухожилок стегна, гомілки (ахілового сухожилля), зв'язок 
11імідковостопного суглоба; в стрибунів у висоту частіше 
ні,1 шукаються розтягнення і розриви зв'язок гомілковостопного та 
поліпного суглобів, травми хребта в шийному та поперековому 
иідділах. Для бігунів на довгі дистанції типовими є пошкодження 
м'язів і сухожилок стопи та гомілки через мікротравматизацію та 
перевтому; у метальників - розтягнення та розриви зв'язково-
ч и'іоного апарату суглобів рук і м'язів спини. 

2. Кожен вид легкої атлетики (крім багатоборства) має певну 
підносно вузьку спрямованість, що вимагає розвитку переважно 
"дціїї рухової якості за участю головним чином однієї м'язової 
і руни. Тому для легкоатлетів необхідно застосовувати 
компенсовані вправи для підтримання інших рухових якостей 
(крім основної) і всіх м'язових груп на функціональному рівні, 
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який необхідний для ефективного виконання вправ спортивної 
спеціалізації і для збереження здоров'я. 

3. Тривалий біг по твердому покриттю (асфальт) негативно 
відбивається на опорно-руховому апараті (плоскостопість, травми 
гомілковостопного суглобу, запалення окістя). Спостерігається 
виділення крові з сечею (механічний гемоліз). Тому бігати 
потрібно по спеціальному покриттю (тартан, рекортан); трену-
вання на місцевості краще проводити на паркових і лісових 
стежках. Потрібно застосовувати спеціальні вправи, що зміцню-
ють склепіння ступні (багатоскоки, імітація та виконання окремих 
елементів основних вправ); корисним буде використовування 
ортопедичного взуття та амортизаторів. 

4. Температура повітря в приміщенні повинна становити +14-
17°С, відносна вологість - 30-60%, рух повітря - до 0,5 м/с. 

5. Ранкова зарядка повинна проводитися по типу тренування 
із загальної фізичної підготовки з малим навантаженням, що 
сприяє підготовці до основного тренування. Як правило, це 
аеробна розминка для підготовки серцево-судинної системи і 
активізації обмінних процесів у тканинах. Варто включати в 
ранкову зарядку вправи для профілактики плоскостопості. Після 
неї обов'язково виконуються загартовуючи водні процедури, 
оскільки легкоатлетам доводиться тренуватися і виступати в 
складних метеорологічних умовах. 

6. Харчування легкоатлетів залежить від спортивної спеціалі-
зації. Найбільші енерговиграти у стаєрів, марафонців, ходоків. 
Калорійність добового раціону становить 70-76 ккал/кг. У 
спринтерів і стрибунів енерговитрати нижчі і калорійність раціону 
в них 65-70 ккал/кг. 

Запитання для самоконтролю 
1. Визначити та дати характеристику складових категорій 

здоров'я. 
2. Дати характеристику здоров'я у відповідності з 

рекомендаціями ВООЗ. 
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І. Визначити основні складові здорового способу життя 
• ІІ« • МІ• 111• • 

І. Дати стислу характеристику та визначення раціональних 
іі< м !><.•<> у руховій активності студентської молоді. 

V І Іроаналізувати вилив малорухомого способу життя на 
пі помпі системи організму людини. 

() Проаналізувати значення окремих вітамінів, мікроелемен-
сполук для здорового існування людства. 
7. Охарактеризувати значення гігієнічних правил для здоров'я 

ні існування суспільства. 
К. Основні засоби та технологія загартовування організму 

чинниками зовнішнього середовища. 
Основні гігієнічні вимоги до місць проведення занять з 

фізичного виховання. 
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РОЗДІЛ 2 
ФОРМИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
2.1. Сутність, мета і завдання навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання» 
Організаційно-педагогічну основу фізичного виховання 

студентської молоді в системі освіти України складає дисципліна 
«Фізичне виховання». Її зміст зумовлений навчальною програмою, 
що базується на принципах прогностичної педагогіки і враховує 
вікові, анатомо-фізіологічні та функціональні особливості молоді. 

Фізичне виховання у вищих навчальних закладах здійснюєть-
ся на основі базової програми з фізичної культури, яка спрямована 
на забезпечення профільованої фізичної готовності, зміцнення 
здоров'я, оптимізації фізичного й психічного стану студентів. 

Метою фізкультурної освіти молодого фахівця є форму-
вання культури особистості і здатність реалізувати її в соціально-
професійній, фізкультурно-оздоровчій діяльності та в сім'ї. 

Головними критеріями ефективності фізичного виховання 
випускника вищого навчального закладу є: 

- знання і дотримання основ здорового способу життя; 
- знання основ організації та методики найбільш ефектив-

них видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння 
застосовувати їх на практиці для активізації своєї фізичної активності; 

- знання основ методики оздоровлення свого організму і 
вдосконалення фізичних якостей традиційними і нетрадиційними 
засобами та методами фізичної культури; 

- сформована навичка щоденних занять фізичними впра-
вами і різними видами фізкультурно-оздоровчих заходів; 

- систематичне фізичне тренування з оздоровчою або 
спортивною спрямованістю; 

- систематичне удосконалення професійно-прикладних фі-
зичних якостей; 

- постійний інтерес до фізичної культури та спорту, 
спортивних змагань і видовищ. 
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ІЧалізація базової навчальної програми з фізичної культури 
пі'іиміоіічас вирішення таких завдань: 

формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку 
І . , І И І Ц С гості виховання і підготовки її до професійної діяльності та 
пін рі ой у фізичному самовдосконаленні і здоровому способі 
>мі 11 н; 

формування системи теоретичних знань і практичних умінь 
і фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у 
процесі життєдіяльності, навчання, роботі та сімейному 
фі нічному вихованні; 

понноцінне використання засобів фізичної культури для 
ирофіпактики захворювань, збереження й зміцнення здоров'я, 
пню нісчсння високого рівня фізичного стану, працездатності та 
іннілодіїїіія самоконтролем у процесі фізкультурно-спортивних 
•ннніь; 

залучення студентів до активної фізкультурно-спортивної 
мості щодо опанування цінностей фізичної культури і 

пнОуігм досвіду використання її у всебічному розвитку 
огиОистості; 

набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення 
ии .іім.ііої і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що 
нпніачають психо-фізичну готовність випускників до 
кн і ігдіяльності обраної професії. 

І їй рішення перелічених завдань здійснюється різно-
манітними засобами фізичного виховання, в тому числі й 
н і коатлетичним бігом, стрибками й метанням. 

Відповідальність за навчальний процес з фізичного 
пихпііаімія студентів несуть кафедри фізичного виховання вищих 
мінімальних закладів. Навчальні заняття є основною формою 
фгшчііого виховання у вищих навчальних закладах, входять у 
мінімальні плани всіх факультетів, включаються в навчальні 
ршклади і проводяться викладачами кафедр фізичного виховання 
и иіісязі 4 год. на тиждень. 
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Для проведення практичних занять з фізичного виховання 
студенти розподіляються за навчальними відділеннями: основне, 
спеціальне медичне та спортивне. Розподіл у відділення прово-
диться на початку навчального року з урахуванням стану здоров'я, 
статі, фізичного розвитку, фізичної та спортивної підготовленості, 
наявності спортивної кваліфікації га бажання студента. 

До основного навчального відділення зараховуються студен-
ти, віднесені за станом здоров'я до основної групи. Вони 
розподіляються у навчальні групи загальної фізичної підготовки, 
професійно-прикладної фізичної підготовки, у групи з видів 
спорту, спортивні секції, на базі яких формуються збірні команди 
інституту (університету) з видів спорту. 

До спеціального медичного відділення з фізичного вихован-
ня зараховуються студенти, віднесені за даними медичного 
обстеження до спеціальної медичної групи. Навчальні групи 
комплектуються за нозологічними ознаками. Студенти, звільнені 
від практичних занять, викопують завдання навчальної програми з 
теоретичної та методичної підготовки, а також з лікувальної 
фізкультури. 

Студенти, які перенесли складні захворювання чи травми, 
операційні втручання, зараховуються в групи фізичної реабілітації 
та лікувальної фізичної культури при кафедрі фізичного 
виховання або студентській поліклініці. 

До спортивного навчального відділення зараховуються 
студенти основної медичної групи, які мають добрий фізичний 
розвиток, фізично підготовлені й бажають поглиблено займатися 
одним або кількома видами спорту, з яких проводять навчально-
тренувальні заняття в університеті. 

Студенти спортивного відділення, які підвищують свою 
майстерність за межами вищого навчального закладу з виду, що 
не культивується у даному вузі, можуть бути звільнені від 
практичних занять з фізичного виховання за умови виконання 
залікових вимог у встановлений кафедрою термін. 

34 



І одного навчального відділення до іншого студенти можуть 
ну і и переведені після закінчення навчального року або семестру. 
І ІіЧ"Ч,І'ДСііпя студентів у спеціальні медичні навчальні групи у 
їм її 11-, V і хворобою відбувається у будь-який час навчального року. 

М основному, спеціальному і спортивному відділеннях вузу 
широко застосовують легкоатлетичний біг, стрибки і метання. 
1 "цинк, мета і завдання застосування їх різні. Так, в основному і 
чісцшлі.ному відділеннях вправи з легкої атлетики застосовують 
іпїї вдосконалення професійно-прикладної підготовленості, загар-
і тім 11 я, оздоровлення, профілактики захворювань, гармонійного 
|и нічного розвитку студентів, у спортивному відділі легку 
і міг піку застосовують в основному, як засіб фізичної й технічної 

І І І / І І оюнки, спрямований на вирішення спортивних завдань. 

2.2. Форми занять з фізичного виховання 
І Іпукова організація навчальної праці студентів має на увазі 

он і іімплііііу взаємодію розумових і фізичних навантажень, при 
ні1 и ч і.іосзпечується високий рівень учбово-пізнавальної, трудової 
і ім.'ііпіі.пої активності, формування гармонічно розвитої особис-
т і и инпускника вузу. Закономірне наростання інтенсифікації 
процесу навчання у вузі, що став непорушною істиною, визначило 
мі.цинічну тенденцію і у фізичному вихованні студентів. 
І 11 пчіспвний шлях розвитку організованих навчальних занять у 
н\ н обмежений рамками бюджету навчального і вільного часу. 
Ін п пенфікація навчального процесу по фізичному вихованню 
и и, н 11, чітко просліджується в зв'язку з розробкою заходів щодо 
III І| 11 іншої підготовки студентів. 

Відповідно до досліджень, підготовка студентів ДО вико-
т и т и нормативних вимог пов'язана із збільшенням обсягу їхньої 
11V ч ч і к>ї активності (Ивойлова Л.С.), з інтенсифікацією навчальних 

їм., збільшенням їхньої моторної щільності (Виленский М.Я., 
Пшіиси Ь.Н.). Зазначена тенденція вимагає уточнення наших 
прі-лі11 пилень про гострий і кумулятивний ефект занять по 
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фізичному вихованню на професійну праце-здатність студентів у 
режимі навчального дня і тижня. 

Фізичне виховання студентів здійснюється на навчальних і 
позанавчальних заняттях протягом усього періоду перебування їх 
у вищому навчальному закладі. 

У вищих навчальних закладах навчальний процес з 
фізичного виховання здійснюється в таких формах: 

- навчальні (групові та індивідуальні, теоретичні, методичні, 
практичні) заняття; 

- консультації з питань фізичної культури; 
- робота спортивних секцій, оздоровчих груп, факультативно-

клубні та самостійні заняття фізичною культурою і спортом; 
- заняття фізичними вправами в режимі дня; 
- спортивні змагання, фізкультурно-оздоровчі та рекреаційні 

заходи. 
Перелічені навчальні і позанавчальні заняття мають 

забезпечувати оптимальний, науково-обгрунтований (6-8 год на 
тиждень) руховий режим студентів. Основною формою занять з 
фізкультури є теоретичні й практичні заняття об'ємом 4 год на 
тиждень. 

За визначенням Є.А. Панасенко, самостійна робота студента 
це спеціально організований процес, спрямований на розвиток 

та вдосконалення функціональних можливостей організму, 
поліпшення фізичних якостей, зміцнення здоров'я. Самостійна 
робота студентів сприяє гармонійному розвиткові особистості, їх 
самовихованню та вихованню кращих рис характеру. В основі 
тренування лежить здатність організму людини до адаптації, 
пристосування га розвитку. 

2.3. Самостійна робота студентів, як одна з ефективних 
форм фізичного самоудосконалення 

Навчання у вищих навчальних закладах - складна та 
напружена розумова праця, яка часто виконується в умовах 
дефіциту часу на фоні різкого зниження рухової активності. 1 це, в 
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піннішому, в тому віці, який самою природою призначений для 
|'І шоОічноі о розвитку рухових функцій. 

{аняття спортом, фізичною культурою для студентів слід 
ін>її лядати не тільки як засіб зміцнення здоров'я та різнобічного 
фі нічної о розвитку, але і як засіб активного відпочинку, 
ііілиоилсння після напруженої розумової праці й підготовки до 
ти і унних занять. 

Результати багаточисельних досліджень свідчать про те, що 
ініпускники середніх загальноосвітніх шкіл недостатньо інфор-
іімі.піі про значення занять фізичними вправами для підтримки 

непохідного рівня працездатності, а їх підготовленість недостатня 
пін забезпечення послідовності виконання вимог програм 

фі нічного виховання школи та вищого навчального закладу. 
Самодіяльні заняття фізичними вправами, спортом і 

і \ і ні імом значно розширюють участь студентів, аспірантів, 
иикладачів і співробітників в оздоровчих, фізкультурних і 
'іііоріииних заходах, які проводяться у вищому навчальному 

І М І . І Д І , сприяють впровадженню фізичної культури та спорту в їх 
іншу і. При організації і проведенні самодіяльних занять 
р.-імімсндується врахувати особливості професії, яку здобувають 

і \ неп ги, інтереси і бажання студентів, аспірантів, викладачів і 
ііінробітників, доступність фізичних вправ, підсумковий ефект 

ш/і занять, який проявляється у зміцненні здоров'я і зниженні 
і.ічнорюваності тих, хто займається, у покращенні їх фізичного 
ропппку і фізичної підготовленості у вихованні високих 
тральних і вольових якостей і, у кінцевому підсумку, в 

підвищенні успішності студентів [20]. 
Самостійні заняття фізичною культурою та спортом повинні 

передбачити розв'язання таких завдань: 
• формування системи забезпечення науково-методичними 

ні.шиями процесу фізичної, організаційної та спортивної роботи, 
• її нон і еоріїта методики фізичного виховання; 

• формування системи теоретичних знань та практичних 
"ініпчок щодо урахування даних екологічної експертизи навко-

37 



лишнього середовища під час занять фізичними вправами; 
•фізичне вдосконалення та самовиховання потреби в 

регулярних заняттях фізичними вправами і спортом; 
•уміння застосовувати передові методи та засоби оздоровчої 

фізичної культури для профілактики захворювань, збереження та 
зміцнення здоров'я шляхом впровадження фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів; 

•уміння розвивати психофізичні якості відповідно до 
специфічних вимог професійної діяльності; 

• придбання досвіду творчого використання фізкультурно-
оздоровчої і спортивної діяльностей для досягнення особистих і 
професійних цілей; 

•досягнення високого рівня фізичної підготовленості для 
виконання державних або програмних тестів і нормативів на рівні 
вимог навчальних програм. 

Самостійні заняття фізичними вправами рекреативної 
спрямованості студентів вищих навчальних закладів є не 
додатковим навантаженням, а розвантаженням нервової системи, 
що переключає студентів з розумової праці на фізичну. Саме 
залучення й привчання студентів до самостійних занять 
фізичними вправами з використанням цінностей фізичної 
культури є фундаментом гармонійного фізичного розвитку, 
актуальним і пріоритетним напрямком фізичного виховання 
студентів у наш час. 

В "Державній програмі розвитку фізичної культури і спорту 
в Україні" зазначалось, що внаслідок недостатньої уваги до питань 
фізичного виховання в сім'ях, середніх загальноосвітніх, 
професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах не 
задовольняється природна біологічна потреба дітей, учнівської і 
студентської молоді в руховій активності. Як наслідок, понад 80 % 
дітей і підлітків мають різні відхилення у фізичному розвитку, а 
кожен четвертий юнак у останні роки не призивається на 
військову службу за станом здоров'я. 
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І • їм у перед кафедрами фізичного виховання постає завдання 
ти ні \дін копалення змісту, форм та організації самостійної 
I н її і* 11 н і. іудеіпів з методичною допомогою та контролем з боку 
І І І І Н І І І Ч І І Ч І И . 

( имосгійні заняття фізичними вправами є складовою 
•ні піною здорового способу життя студентів вищих навчальних 
і.її'ніким Попи компенсують дефіцит рухової активності, 
н 111' 11 м ю 111 відновленню організму після втоми, підвищують 

ніV і розумову працездатність. Самостійні заняття фізичними 
нм імнимп проводяться студентами у вільний від навчання час на 
Н І І Н Ш І номної добровільності та ініціативи (за бажанням) або як 
мім л ні і н и викладача (домашнє завдання). 

Характерною особливістю самостійних занять є те, що вони 
"і без посередньої участі викладача, тренера, інструк-
ції 1,1 І.І будь-яких умов, у різні години і можуть включати 
інмініїпг завдання або проводитися за самостійно складеною про-
II тмині, індивідуальним планом. 

( пмосгійні заняття стають усе більше розповсюдженими та 
М І М І V мирними. Вони сприяють залученню все більшої кількості 

і чн'-її і їм вищих навчальних закладів до занять фізичними 
мирим, і м 11. впровадженню здорового способу життя та 
інміріпці'іішо спортивних результатів студентів-спортсменів. 
V, І, ЇЖА на обов'язкове виконання завдання, розвиток 

мін міні, самоспостереження й аналізу своєї діяльності активізує 
їм*, ч і о займає ться. 

їм своїм характером самостійні заняття поділяються на дві 
11 • ч 1111 індивідуальні та групові. 

До іш)ішідушіьних форм занять можна віднести: 
ринкову гігієнічну гімнастику; 
спеціалізовану ранкову зарядку з елементами тренування; 
википання комплексів спеціальних вправ, що спрямовані на 

Н І Ч Н І М окремих рухових порушень і недоліків у фізичному 
І >і • і мі 11 ку; 
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- навчально-тренувальні заняття для підвищення загальної 
фізичної підготовленості, розвитку сили, швидкості, витривалості, 
спритності та гнучкості; 

- ходьбу від дому до місця навчання і назад; 
- заняття спортивними іграми за місцем проживання; 
- заняття плаванням, бігом, їзда на велосипеді під час літніх 

канікул; 
- участь в різноманітних спортивних змаганнях та фізкуль-

турно-масових заходах; 
- виконання домашніх завдань з теоретичної підготовки, роз-

витку фізичних здібностей та вдосконаленню рухових дій. 
До групових занять, що проводяться на самодіяльних 

засадах, відносяться спортивні ігри, туристичні походи, змагання з 
різних видів спорту та інші види занять, якими керує обрана або 
спеціально призначена особа. 

Самостійні заняття фізичними вправами можна організувати 
таким чином. Заняття проводяться 3-4 рази на тиждень по 1-1,5 
години, їх відміняють у дні, коли за розкладом є навчальні заняття 
з фізичного виховання. Крім того, в неділю виконання фізичних 
вправ можна замінити участю в змаганнях, спортивних іграх, 
одноденних туристичних походах, лижних прогулянках. 

Методичну допомогу студентам, які займаються самостійно 
надають викладачі кафедри фізичного виховання та тренери 
спортивного клубу. Зокрема студенти надають викладачам свої 
щоденники самоконтролю, отримують від викладачів і тренерів 
необхідні консультації та рекомендації і під керівництвом 
викладачів здійснюють планування самостійних занять. 

Самостійні заняття впродовж дня проводяться для 
забезпечення працездатності, відновлення після певного 
навантаження, психо-регуляції та корекції емоційного стану. У 
режимі дня студентів вони мають наступні форми: ранкова 
гігієнічна гімнастика, фізичні вправи впродовж навчального дня, 
самостійні тренувальні занятгя. У зміст самостійних тренувальних 
занять рекомендується включати всі види вправ, які є складовими 
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•• ч.• німих тестах фізичної підготовленості населення України. 
І ІііИПілми проста і доступна форма індивідуальних 

і мі к 11 Ні і її х занять - ранкова гігієнічна гімнастика. Урахову-
но їй і піший вплив на організм, її необхідно включати в 

I и і ції і| )»;и ж дня всім студентам. У комплекс ранкової гігієнічної 
інки повинні входити фізичні вправи на всі групи м'язів, 

ні нині іш гнучкість і відновлення дихання. Не рекомендується 
ні вирами статичного характеру, зі значним навантаженням 
пі ші миіривалість. Під час проведення ранкової гігієнічної 
і іммііі і мкн рекомендується дотримуватися відповідної послідов-

і виконання вправ: 
попільний біг, ходьба (2-3 хв.); 
шіранп з диханням; 
вправи на гнучкість і рухливість для шиї, рук, тулуба і ніг; 
і. н,юні вправи для рук, тулуба і ніг (віджимання від підлоги, 

III11•• Іни і легкими гантелями - для жінок 1,5 кг, для чоловіків -
• і і.і . і гсніїмдером, резиновими амортизаторами та ін.); 

рі пи нахили та випрямлення в положенні стоячи, сидячи, 
і»'*нчн присід на одній і двох ногах та ін.; 

інчкі стрибки або підскоки (наприклад зі скакалкою) -
.МІ Кіс.. 

попільний біг і ходьба (2-3 хв.); 
пнрани на розслаблення у поєднанні з глибоким диханням. 

Мри складанні комплексу ранкової гігієнічної гімнастики і 
нипі виконанні рекомендується фізіологічне навантаження на 
припнім підвищувати поступово, з максимальним у середині та в 
II • ч і їм полонині комплексу. У кінці виконання комплексу вправ 

їм і .і/коніїн знижується і організм приходить у порівняно 
іншій стан. Збільшення та зниження навантаження повинно 

'• їм хвилеподібним. Кожну вправу необхідно починати у 
ому темпі з невеликою амплітудою рухів і з поступовим 

Ч І И І І . Ш І Ч Ш М М їх до середніх величин. Між серіями з 2-3 вправ (а 
і>и і. иііоних після кожної) виконуються вправи на розслаблення 

що нош її,ний біг (20-30 с.). 
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Дозування навантаження забезпечується: 
- зміною вихідного положення; 
- зміною амплітуди рухів; 
- прискоренням чи уповільненням темпу; 
- збільшенням чи зменшенням кількості повторів вправ; 
- включенням у роботу більшої чи меншої кількості м'язових 

груп; 
- збільшенням чи зменшенням пауз для відпочинку. 
Після закінчення виконання фізичних вправ необхідно 

прийняти водні процедури для загартування організму. Бажано 
також поєднувати ранкову гігієнічну гімнастику з самомасажем. 

Фізичні вправи впродовж навчального дня виконуються 
у перервах між навчальними заняттями. Вони віддаляють 
стомлення, що настає, сприяють підтриманню високої праце-
здатності на довготривалий час без перевантажень. Виконання 
фізичних вправ упродовж 10-15 хв. через кожну 1-1,5 год. праці 
здійснює вдвічі більший стимулюючий ефект на покращення 
працездатності, ніж пасивний відпочинок удвічі більшої 
тривалості. Фізичні вправи дуже корисно проводити на свіжому 
повітрі, а у разі несприятливих погодних умов їх необхідно про-
водити в добре провітрених приміщеннях. 

Самостійні тренувальні заняття можна проводити 
індивідуально або в групі з 3-5 осіб і більше. Групове тренування 
більш ефективне, ніж індивідуальне. Необхідно пам'ятати, що 
самостійні заняття можна проводити тільки на стадіонах, 
спортивних майданчиках, у парках, які знаходяться у межах 
населених пунктів. Проведення самостійних індивідуальних 
занять на місцевості або у лісі, поза населених пунктів не бажано з 
метою попередження нещасних випадків. Виїзд чи вихід для 
тренувань за межі населених пунктів може проводитися лише 
групами з 3-5 осіб і більше. При цьому повинні бути вжиті всі 
необхідні засоби безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам, 
спортивним травмам і т. д. Не допускається також відставання від 
групи окремих осіб, які брали участь у тренуванні. Займатися 
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|і> мімічідусп>ся від 3 до 5 разів на тиждень із тривалістю 1-1,5 год. 
ііі 11 м 11 н. котрі проводяться 1 або 2 рази на тиждень недоцільні, 
іі>м\ що вони не сприяють підвищенню рівня тренованості 
•ім пні іму. Заняття з обраного виду спорту рекомендуються тільки 
ти І н іліфікованих спортсменів. 

Кожне самостійне тренувальне заняття складається з 3-
• І І І . , 11111. Підготовча частина (розминка) поділяється на дві 

МИ І Н Ш І : загально розвиваючу (загальнозігріваючу) і спеціальну, 
іиіиіп.порозвиваюча частина складається з ходьби (2-3 хв.), 

Н І М І пою бігу (жінки 6-8 хв., чоловіки 8-10 хв.), загально-
гімнастичних вправ на всі групи м'язів. Вправи 

нічної цію розпочинати з великих груп м'язів рук і плечового 
І Н Ш І потім переходити на більш масивні м'язи тулуба і 
іщ.Іичумаїи вправами для ніг. 

Н основній частині вивчається спортивна техніка і тактика, 
|щпінііаіоіься фізичні та вольові якості. Під час виконання вправ 
пі ннііпої частини заняття, необхідно дотримуватися доцільної 
т и міімніності: відразу ж після розминки виконуються вправи, які 
приминані на вивчення й удосконалення техніки рухів і на 

ііііін.'ііііі'іь, потім вправи для розвитку сили і в кінці основної час-
шип я - вправи для розвитку витривалості. 

V заключній частині виконується повільний біг (3-8 хв.), 
и.ми переходить у ходьбу (2-6 хв.), та вправи на розслаблення у 
і"" пі.ніш з глибоким диханням, яке забезпечує поступове 
милений іренувального навантаження і приведення організму у 

пі.рімннно спокійний стан. 
ІІрн тренувальних заняттях тривалістю 60 хвилин можна 

і н ні уваїися на наступний розподіл часу: підготовча - 15-20 хв., 
пі ііііінні - 30-40 хв., заключна 5-10 хв. Якщо ж тривалість трену-

іні.них занять збільшена до 90 хв., тоді розподіл часу на частини 
ніііп.іпуі ться: підготовча - 25-30 хв., основна - 45-55 хв., заключна 
і І ї чи. 

Щодо організації самостійних занять студентів, які зарахо-
іііімі лн спеціальної медичної групи, вправи повинні бути спрямо-
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вані на ліквідацію залишкових явищ після перенесених захво-
рювань і усунення функціональних відхилень та недоліків фізич-
ного розвитку. Також студентам спеціальної медичної групи 
необхідно консультуватися і підтримувати постійний зв'язок із 
викладачами фізичного виховання та лікарем, який проводить 
лікування. 

Студенти, які зараховані до основної медичної групи 
поділяються на дві категорії: ті, які займалися спортом і ті, які не 
займалися. Студентам, які раніше не займалися спортом і не 
мають до нього зацікавленості, рекомендується займатися за 
програмою державних тестів фізичної підготовленості населення 
України, а тим, які поступили на перший курс зі спортивно-
технічною підготовкою постійно удосконалювати свою спортивну 
майстерність. 

Час проведення самостійних занять не обов'язково 
установлювати чітко за розкладом. Орієнтуючи студентів на 
самостійні заняття з оздоровлення, потрібно рекомендувати їм 
займатися не менше ніж двічі на тиждень. Тривалість залежить від 
змісту та інтенсивності тренування (але не більше ніж 1,5 - 2 
години). Поступово переходячи від конкретних домашніх завдань 
до загальніших, викладачеві варто створювати студентам такі 
умови, щоб труднощі не перешкоджали прагненню тренуватися. 
Для цього застосовують різні варіанти. Наприклад, можна 
використовувати для своєї мети спортивний зал. Таким чином, 
викладач може консультувати студентів, допомагаючи їм 
вирішувати проблеми, виправляти помилки. Інший варіант -
об'єднання студентів у невеликі групи, коли лідером є 
кваліфікований спортсмен, інструктор (Рощенко В., Хомич В.) 

Методичні принципи, якими необхідно керуватися під час 
проведення самостійних тренувальних занять, наступні: 
свідомість і активність, систематичність, доступність і 
індивідуалізація, динамічність та поступовість. При визначенні 
змісту тренувальних занять необхідно дотримуватися правила: від 
простого до складного, від легкого до важкого, від відомого до 
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Н І ' Ш Л І І М О Г О , а також ураховувати індивідуальні особливості тих, 
чім піймається: стать, вік, фізична підготовленість, рівень 
і<1 • ||1Іщ'м. вольові якості, відношення до праці, тип вищої нервової 

і ні.пості й ін. Підбір вправ, об'єм та інтенсивність тренувальних 
необхідно здійснювати відповідно до сил і 

мии/ішіостей організму. Ефективність занять контролюється за 
іііппмигоіо щоденника самоконтролю. 

Місцями індивідуальних та групових занять можуть бути 
іі><І<іішпі споруди при вузах і студентських гуртожитках, 

пущ.іурно-спортивні комплекси за місцем проживання, спортивні 
ні"' інки, стадіони, лісопарки тощо. 

І Іроцеси самоосвіти і самовиховання - якісно відміні етапи у 
І И І I I I I I І ку особистості студента, вони об'єднують зовнішній і 
м 11V і|)ішпін світ в єдине ціле. Ці процеси лише тоді можна назвати 

імені:мі гою і самовихованням, коли вони є свідомими діями 
чи/гості, спрямованими на самовдосконалення, тобто такі дії, в 

•і» и \ людина є активним суб'єктом самоосвіти, морального, 
цу нового, фізичного, естетичного саморозвитку. 

2.4. Теоретична підготовка студентів у процесі 
самостійних занять фізичним вихованням 

Фізичне виховання студентів нерозривно пов'язане з 
І М | І Г І І І Ч І Ю Ю підготовкою в галузі фізичної культури і спорту. 

І гирг 111 • 111 і знання студентів з фізичне виховання - це запорука 
и'«нічної, тактичної та психологічної підготовленості студентів. 
I ІЧІ |НЧнчні заняття повинні мати на меті, виховання у студентів 
імшпм використовувати отримані теоретичні знання на практиці, 
II її 11 о м ^існуваннях, змаганнях, побуті та ін. 

і.и. мої пня теоретичних знань про функції та життєдіяльність 
ІII МІН ІМУ, гігієнічних вимог до режиму дня, основ здорового 
і"» • їїіу життя, методики спортивного вдосконалення, 

І І | Н Н | І І ' І . І І І Н О прикладної фізичної підготовки, медичних аспектів 
пі фі нічними вправами, техніки видів спорту й інших питань 
І инізації освітньої функції фізичної культури. 
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Крім того, випускники вищих навчальних закладів освіти 
повинні не тільки самостійно в умовах виробництва регулярно 
займатися фізичними вправами і спортом, але й бути умілими 
організаторами спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої 
роботи. Тому на теоретичних заняттях важливо прищеплювати 
студентам знання і навички з виконання фізичних вправ в побуті, 
в родині та у вихованні дітей. 

Часто студенти вищих навчальних закладів на заняттях з 
фізичного виховання основну увагу концентрують на бездумному 
виконанні контрольних нормативів, залікових вправ і державних 
тестів з оцінки фізичної підготовленості, розраховуючи на 
успішну здачу заліку в період сесії. Частина більш фізично 
підготовлених студентів (46,1-73,6 %) спроможна виконати 
необхідні вимоги, інша (8,9-42,1 %) з великими зусиллями досягає 
цієї межі, решті (11,8-24,3 %) вона недосяжна [26]. 

Це все негативно впливає на самостійні заняття студентів 
фізичними вправами, є зосередження викладачів кафедр фізичного 
виховання на виконанні тільки тестів з фізичної підготовки, а 
процес досягнення цих результатів, розвиток особистості 
студента, його активність в навчальному процесі, початкові дані 
фізичного розвитку і фізичної підготовленості дуже часто взагалі 
не враховуються. 

Такий підхід породжує у студентів відношення до фізичного 
виховання як до предмета, з якого необхідно отримати "залік". В 
результаті короткочасного інтенсивного тренування, в основному 
під впливом викладача, студенти "підтягнувши" відстаючі фізичні 
якості, здають тести, які від них вимагають. Після цього 
залишаються негативні враження від таких занять, які в 
подальшому породжують відчуження до фізичних вправ, і до 
подальшого фізичного вдосконалення. 

Вагомою причиною низької фізичної активності студентської 
молоді є також відсутність інформації про важливість фізичних 
вправ і рухів, про шляхи, які долають відомі спортсмени для 
досягнення високих спортивних результатів, їх життєвий шлях, 
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і- положення і початковий рівень фізичного розвитку та 
її і» ніш підготовленості. 

ІІ.і сьогоднішній день в організації й плануванні навчального 
І І | І Н І І Г І у фізичного виховання викладачі, в більшості, 

• • І її 11 іонують авторитарний стиль управління, самостійно 
• • Іиі ммии111, всі основні рішення стосовно організації процесу 
І о виховання, звертаючи досить мало уваги на освітньо-
інічніні у рііпі, фізичних вправ, тобто максимальну психолого-
І І І Н І І І І О І ічну направленість усіх використаних методів, на 
......і її і формування моральної, організаторсько-управлінської 
• її і|ігіиу.'и.іурно-сиортивної активності студентів. 

' іпилешія студентів до фізичного виховання складається 
мі ііінііпшо до проведеного заняття. Якщо практичний бік 
Н І І \ Ч И Н Н И Х лише підготовку студентів до здачі контрольних 

ІІII в кінці семестру, то і відношення до занять з фізичного 
IIIІ Ч і Н І Н І 11 ш буде відповідним. 

ііі /іншім досліджень вчених (Т. Круцевич, Л. Долбишева, 
• І' ііііппі'їн і.кого) щодо рівня теоретичної та методичної підготовки 
• м, и ніш і фізичного виховання і залучення їх до самостійного 
и і було виявлено причини, які заважають студентам 

ні і.іііматися фізичними вправами і спортом в процесі 
ніш. 111111 • 11 її л і самостійних занять, а також виявлення найбільш 
••імі\ іін|)ппч видів спорту серед студентської молоді. 

Пишнілося, що найбільш важливими причинами, які зава-
ііін і, і: і улеіі іам самостійно займатися фізичними вправами і 

111 • І • 111 м. і; відсутність бажання, нестача часу та соромливість, 
••••••пі іііііі.шня, низький рівень теоретичної і методичної 
мни ми ми и. відсутність матеріальної бази за місцем проживання 
і піно ( ІііОл. І) 
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Таблиця 1 
Причини, що заважають студентам самостійно 

підвищувати рівень фізичної підготовленості (в %) 

Причини Чоловіки Жінки 

Відсутність бажання 27,5 38,3 
Нестача часу 19,3 18,9 
Соромливість 16,2 23,6 
Захворювання 14,4 17,1 

Рівень теоретичної 
підготовки 

22,8 26,9 

Відсутність бази 9,5 12,7 

Відсутність душу 33,7 42,8 

Для вирішення проблеми фізичного виховання слід збіль-
шити кількість годин для теоретичного і методичного навчання 
студентської молоді, залучити її до спільного управління 
навчально-виховним процесом. При цьому необхідно виходити з 
того, що студенти владні самі обирати вид фізкультурно-
спортивних занять для розвитку і вдосконалення як фізичних, так і 
духовних якостей, що відповідають їхнім нахилам, інтересам та 
вимогам майбутньої професійної діяльності, треба у вузі надати 
їм можливість самостійно займатися фізичними вправами і 
видами спорту за бажанням. 

В той же час, програма кафедр фізичного виховання 
спрямована на практичні заняття, а теорія містить недостатньо 
інформації про загальні й спеціальні знання щодо спортивного 
вдосконалення та організації самостійних занять фізичною 
культурою. 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, 
що сучасні соціально-економічні та побутові умови, а також 
низький рівень теоретичної обізнаності в галузі здоров'я і 
оздоровчої фізичної культури негативно впливають на стан 
здоров'я, рівень фізичної підготовленості студентської молоді і в 
цілому на процес фізичного виховання у вузі. 
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1 Мшіуішнмя студентів показує, що більше половини з них в 
• мі чи її 11111М мірі не задоволені системою організації, методами, 
ін і т онуються, і формами проведення навчальних занять, їх 
ІМІ кім і направленістю, а це в свою чергу, негативно виливає на 

пня до самостійних занять фізичними вправами в 
їм< ііімиичальний час. 

крім того, практика доводить, що багато студентів не 
по їм. и самостійно фізичною культурою та спортом через 
і ніс 11, спеціальних знань, доступних рекомендацій та 

і> 11111111111 н ч розробок з питань змісту і методики проведення 
ІIII'II Ч ІІІІІНІЬ. 

І ому для підвищення ефективності фізичного виховання у 
ін її і і.ілучепия студентів до самостійних занять, перш за все, 
ііі'іиічітю створити всі умови для організації освітньої ролі 
і|н нічної культури, гуманізації навчально-виховного процесу на 
№іи|м'іі|і,іх фізичного виховання. 

ІІІЛІІІІІІ виділити два підходи до підвищення освітнього рівня 
молоді. Перший - інформаційний, відповідно до 

викладач повідомляє і наказує студенту запам'ятати 
ПІ ЇЇ ІМІ ЇЇ. М. які необхідні для виконання теоретичних вимог 
"•••ічніїї.ііоі програми. Другий підхід - розвиваючий, суть якого 

н і ому, щоб поставити студента в умови, які б викликали 
пінії мі" погребу необхідних знань, активізували прагнення 
шині > 1111 її і*, всіма можливими засобами. При другому підході 
шин м і н и викладача полягає в цілеспрямованому керуванні 

іміи і піною пізнавальною діяльністю студента. 
II» "і поні досліджень та аналізу навчальних програм можна 

. • ч і н ч к їм V і ні і п такий перелік тем, що необхідні студентам-
і ін <| 111 мі її їм. а також тим, хто бажає підвищити рівень свого 

І П І Н Н І розпитку і підготовленості, для набуття спеціальних 
І Н Ш І І . ЇЇ І и 11 у зі спорту: 

спортивних вправ та методика оволодіння ними; 
• і мирі миіїм тактика та методика оволодіння нею; 
• міч,їлик.і розвитку рухових здібностей та забезпечення 
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загальної й спеціальної фізичної підготовленості; 
•психічні якості, необхідні для успіху в спорті; засоби та 

методи їх розвитку; 
• методика регулювання емоційного стану; 
• методика побудови навчально-тренувальних занять; 
• планування занять протягом тижня, місяця, року; 
• методика цілеспрямованої підготовки до спортивних 

змагань; 
• особиста гігієна, режим харчування, сну, загартування; 
• позанавчальні засоби спортивної підготовки та відновлення; 
• методика лікарсько-педагогічного контролю та самоконт-

ролю спортсмена, попередження травм, самострахування, надання 
першої допомоги; 

• стан та розвиток обраного виду спорту, класифікаційні 
нормативи; 

• матеріальна частина вибраного виду спорту - обладнання, 
інвентар, екіпірування, підготовка місця занять; 

• правила змагань. 
Знання з більшості перелічених тем мають особливе 

значення для тих студентів, які займаються фізичними вправами 
самостійно. Оволодіння ними — одна з умов підвищення 
спортивної культури студента. 

В процесі самостійних занять студенти набувають знань та 
умінь стосовно того, як планувати та проводити заняття 
фізичними вправами, контролювати свій фізичний та функціо-
нальний розвиток, оволодівають елементарними знаннями 
інструкторської та суддівської роботи у позанавчальний час. 

При розробці робочої програми фізичного виховання необ-
хідно враховувати єдність морального і фізичного виховання 
цілей і направленості навчальних і позанавчальних занять. 

При проходженні навчального матеріалу з фізичного 
виховання на обов'язкових і самостійних заняттях слід 
передбачити вивчення обов'язкових теоретичних і методичних 
аспектів фізичної культури, без яких не можливо організувати і 
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и| її ним і м і,і мої: і і Іі по иавчально-тренувальне заняття фізичними 
ші|і ііпіміі 1.1 т о р г о м (табл. 2) 

Таблиця 2 
ІІІ інша програма теоретичної підготовки в процесі 

, іпіостііши.х занять фізичними вправами 

Мі 
І К Н И ) I I I 

Тема Кількість 
годин 

1 111111 • і її фізичних вправ і занять спортом на організм 
іііодннн 

1 

1 ІіісоОи і методи розвитку основних рухових 
і ції імос гей: сили, швидкості, витривалості, 
І м|і||| пості, гнучкості 

2 

1 М і і - Ч І І Д И К І І визначення фізичного розвитку і рухової 
підготовленості 

1 

1 і К'ноіпі методики навчання і тренування 1 

1 н и іш, загартування і режим спортсмена 1 

П < )гі)Г>.іінності організації та методики самостійних 
• -їїїм ї ї. фтиічнимп вправами 

1 

< Ііілііднання місць занять, спортивний інвентар 1 

N ФІ нічне ниховання за місцем проживання 1 

'і 
Мсюдика занять фізичними вправами та система 
харчування в умовах негативного впливу 
нііііколпшнього середовища. 

1 

III 1 І|шнпла :імагань. Організація і проведення змагань 1 

І І И І І С Д Є І І І геми теоретичної підготовки можуть доповнюватися 
іііііоиаіися залежно від виду фізичних вправ, навантажень в 

ім'м Vн іиі,них заняттях, специфіки професійно-прикладної фізич-
••••• підіоговки, умов навколишнього середовища та цілей 
пі ір і пішого вдосконалення студента. 

II н.шпальних заняттях основну увагу слід зосереджувати на 
розвитку фізичних якостей, вихованні моторних умінь і 
спрямуванні зусиль на освоєння знань самовиховання 
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необхідних навичок використання фізичних вправ у 
повсякденному житті. При цьому слід враховувати, що виховує 
не сама по собі спортивна діяльність, а насамперед відносини, 
які формуються в процесі цієї діяльності. Залікові вимоги 
повинні враховувати приріст індивідуальних показників 
фізичної підготовленості, активність студентів в різних формах 
спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

Важливим кінцевим результатом занять фізичним вихован-
ням є не тільки стан фізичної підготовленості, на який 
зорієнтована традиційна система фізичного виховання, а й 
відношення студентів до цього виду діяльності, рівень 
сформованої мотивації, потреба в заняттях фізичними вправами в 
подальшому житті. 

Самостійне вивчення спеціальної літератури з фізичної 
культури є важливою формою самовиховання студентів, яка 
сприяє закріпленню матеріалу лекційних занять, поглибленню 
знань з теоретичних основ фізичної культури та спорту. 

2.5. Фізична підготовка сгудентів 
Навчальна програма з фізичного виховання направлена на 

формування всебічно розвиненої гармонійної особистості 
спроможної до фізичного самовдосконалення студента, який 
повинен мати високий рівень здоров'я, необхідну фізкультурну 
освіту та фізичну підготовленість. 

Фізична підготовка в навчальному процесі направлена на 
зміцнення здоров'я, підвищення рівня фізичного розвитку, 
постави, розвиток фізичних якостей, формування рухових 
навичок і умінь, вдосконалення індивідуальної системи допо-
міжних засобів та прийомів підвищення працездатності та приско-
рення її відновлення при різноманітних видах праці. 

Матеріал практичних розділів засвоюється на навчальних 
практичних заняттях з фізичного виховання і поза ними. 
Головною формою при засвоєнні практичного розділу програми є 
навчальні заняття, що проводяться під керівництвом виклада-
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ІІИ мФг і|'И фі нічного виховання. 
і." мін пня головного практичного матеріалу оздоровчого 

•ншн"ні'н ім програми базується на використанні ідей, прин-
нін •• ї м.нош і методів оздоровчого тренування, що передбачає 
т и ніши заіальних резервних можливостей організму та 

III 11. фізичних якостей. 
•14 пічні якості - розвинені у процесі виховання і цілеспря-

м шиї підготовки рухові задатки, які визначають можливість та 
И І ї м. виконання нею певної рухової діяльності. Для розвитку 
ні її ні її фізичної якості необхідно дотримуватися такого алгоритму 
»•!• цмині 

і ІІоііанонка педагогічного завдання. Слід визначити стан 
і|н пічної пі/ц оговленості конкретної людини, і яку саме фізичну 

* якого рівня необхідно розвивати. 
Підбір найбільш ефективних фізичних вправ для вирі-

шиш» пгм.н огічпого завдання з конкретним контингентом. 
і І Іілнір адекватних методів вправ. 
і Ип ниічеііпя місць вправ у конкретному занятті і системі 

• інші міннії, відповідно до закономірностей перенесення 
| | | | НІЧИМ Ч икостей. 

Ииішічення тривалості періоду розвитку певної фізичної 
ЯІ-ІІІ II 

Ми кінчений загальної величини фізичних навантажень. 
І " ( К ' І І Ш І Н И Х компонентів фізичного навантаження 

••і шиї її її. пін ш та інтенсивність. Під обсягом розуміють сумарну 
і мі і і роботи. Обсяг фізичного навантаження 
•• і н і- виконаних рухів чи фізичних вправ, кілометраж здоланої 

І Ірії розвитку фізичних здібностей інтенсивність 
фип о шіппнгаження - це швидкість виконання вправ, швидкість 
ЧН....І» цін. пшції, швидкість виконання будь-якого виконання 

11 ̂  »*І(І*ІІІ її миліший (габл.З). Інтенсивність навантаження характе-
і н . млою і напруженістю виконання фізичних вправ. Щоб 
ми» ніг-мі їм розпиток різних фізичних якостей, інтенсивність 

ніш ін'іііпі повинна бути не нижче ЗО % від максимальної. 
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Навантаження з певною інтенсивністю лише тоді стає цілком 
дієвим, коли воно досягає відповідного обсягу. 

Таблиця З 
Зміст компонентів тренувального навантаження, спрямованого 

на розвиток фізичних якостей (Л.В. Волков) 

Максимальна 
ЧСС - 170 уд/хв 

Велика 
ЧСС - 1 5 0 уд/хв 

Середня 
ЧСС - 1 3 0 уд/хв 

Спрямованість Компоненти тренувального навантаження 
тренувального 
навантаження 

і 
Т

ри
ва

лі
ст

ь,
 

с 

В
ід

по
чи

но
к,

 
с 

П
ов

то
ре

нн
я,

 
к-

сь
 р

аз
ів

 

Т
ри

ва
лі

ст
ь,

 
с 

В
ід

по
чи

но
к,

 
с 

1 
П

ов
то

ре
нн

я 
к-

ст
ь 

ра
зі

в 

Т
ри

ва
лі

ст
ь,

 
с 

В
ід

по
чи

но
к,

 
с 

П
ов

то
ре

нн
я 

к-
ст

ь 
ра

зі
в 

Витривалість 10-20 60-90 6-7 20-
120 

30-
60 5-6 120-

180 
30-
60 5-6 

Швидкість 10-20 150-
180 5-6 - - - - - -

Швидкісно-
силова 10-20 150-

180 5-6 20-
120 

90-
120 

5-6 - - -

Гнучкість 
(амплітуда 

рухів 
10-20 60-90 6-7 20-

120 
30-
60 6-7 120-

180 
30-
60 5-6 

Спритність 10-20 150-
180 5-6 20-

120 
150-
180 

4-5 120-
180 

90-
120 4-5 

Основні засоби для розвитку сили: 
- вправи з обтяження масою власного тіла, 
- вправи з обтяженням масою предметів, 
- вправи з обтяженням опором зовнішнього середовища, 
- вправи з комбінованим обтяженнями. 
Основними передумовами швидкості є: рухливість нервових 

процесів, швидкісна сила, еластичність м'язів, спортивна техніка 
та біомеханічні механізми, що забезпечують рухи швидкісного 
характеру. 
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ІнгоОи розвитку швидкості: 
ііпрпни повинні бути добре засвоєні і різноманітні, 
ірималість виконання вправи не більше ЗО секунд, 
неї коатлетичні вправи із миттєвою зміною напрямку руху, 
«нор і ивні ігри, 
рухливі ігри. 

Пгіншні засоби та методичні вказівки для розвитку 
нм і іиініі.'іш-1 і. Тривалість виконання вправи - довготривала або 

м. Методи, які доцільно використовувати при розвитку 
т и іікіи'іі: безперервний, повторний, інтервальний. До основних 
щ> иОІн підносять: 

циклічні вправи (біг, плавання, ходьба), 
рухливі ігри, 
німці. 

П І Н Н І Ш І засоби та методичні вказівки для розвитку 
і пі ' інш і і. Система загальнорозвиваючих вправ, що застосову-

шиї розвитку гнучкості, побудована на основі вправ на 
•• мнимі їм, розгинання, повороти, нахили та махи. Ці вправи спря-

ми підвищенні рухливості в усіх суглобах і здійснюються 
і» і іричуиішпя специфіки виду спорту. Класифікація вправ для 
і•• > ти і її у і мучкості: 

пілоні вправи, 
ннрннп на розслаблення м'язів, 
мирінні на розтягування м'язів, зв'язок та сухожиль. 

ііііініші засоби та методичні вказівки для розвитку 
і її|ін і •!«•«* і і: 

виконувати вправи з незвичайних вихідних положень, 
нпр.іни зі зміною темпу і амплітуди рухів, 
і и монпл вимога - новизна вправ. 

Іин і мрмомійного розвитку і функціонування всіх систем 
і|п Ішиму людини необхідний комплексний розвиток фізичних 

ип . 111 м II таблиці 4 представлений план розвитку фізичних 
• підвищення фізичної підготовленості студентів на 
ІІІІІГІІІ І І . М М І І рік. 
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В комплекси для самостійних занять необхідно, включати 
вправи, що направлені на розвиток всіх основних рухових 
здібностей. При розробці комплексів повинна ставитись мета 
послідовного розвитку фізичних здібностей. Спочатку необхідно 
цілеспрямовано розвивати силу, у міру її зростання - планувати 
розвиток швидкісно-силових здібностей, а в подальшому -
швидкості. Гнучкість потрібно розвивати переважно протягом 
початкового періоду тренувань, а в подальшому її необхідно 
підтримувати. Для розвитку витривалості використовують, в 
більшості, біг, з поступовим збільшенням його тривалості і 
підвищенням темпу. 

Таблиця 4 
Приблизний план-графік розвитку фізичних якостей 

Фізичні 
якості 

Витрати часу на одному занятті по місяцях, хв. 

Фізичні 
якості 

ве
ре

се
нь

 

ж
ов

те
нь

 

ли
ст

оп
ад

 

гр
уд

ен
ь 

сі
че

нь
 

лю
ти

й 

бе
ре

зе
нь

 

кв
іт

ен
ь А аз и а а а. н че

рв
ен

ь 

ли
пе

нь
 

се
рп

ен
ь 

Сила 20 20 20 15 15 15 10 10 10 10 10 10 
Швидкісно 
силові - - - 15 15 15 15 1 15 10 10 ,0 

Швидкість 10 10 10 - - - 15 15 15 10 10 10 
Гнучкість 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 
Спритність 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 
Витрива-
лість 

10 10 10 15 15 15 20 20 20 15 15 15 

Тому протягом всього періоду навчання у вузі студентам 
необхідно складати нормативи, а також виконувати тести на 
оцінку фізичної підготовленості (табл. 5, 6). Щоб отримати пози-
тивну оцінку з фізичної підготовки, студенти повинні оволодіти 
технікою виконання вправ, підвищити як загальну, так і спеці-
альну фізичну підготовленість. 

Проведений аналіз показує, що рівень розвитку фізичних 
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у студентів є неоднаковим. Позитивні оцінки більшість 
і ч мгп мп отримує тільки після спеціальних тренувань на 

11•> м,і.ім рах, занять гирьовим спортом, боротьбою, лижним 
їй•!м і їм. кросовою підготовкою, легкою атлетикою, спортивними 

її 11, і м 11. відвідування додаткових занять з різнобічної фізичної 
, п и т и м і , направлених на розвиток фізичних якостей (сили, 
нині 'її чі м. витривалості, спритності, гнучкості). 

Таблиця 5 
ІІпрмн і нині оцінки з фізичної підготовленості студентів 

(чоловіки) 

Мііди ііипробувань Нормативи, бали Мііди ііипробувань 
5 4 3 2 1 

інік у доижину з місця, см 260 241 224 207 190 
і піни і розгинання рук в 

V М 11111. І І Ч К . І ' І И на підлозі, разів 
44 38 32 26 20 

І ІІ,І, >І ум,міни >ш перекладині, 
І І*І Н М 

16 14 12 10 8 

і її,ним. тулуба в сід за 
їм, і положення лежачи на 

руки ці головою, ноги 
І ' І І І Ш ИІ, разів 

53 47 40 34 28 

І І І І т і 1 0 0 м , є 13,2 13,9 14,4 14,9 15,5 
1,1 1000 м. хв.,с 12.00 13.05 14.30 15.40 16.30 

біг 4 х 9 м, с 8,8 9,2 9,7 10,2 10,7 
111 мі ии і у луби в перед з 
і М ' ІІІІИ СИДЯЧИ, с м 

19 16 13 10 7 

І,п виконання контрольних тестів і нормативів оцінки 
пі підготовленості допускаються студенти спортивного й 

ш н и н і ш н і відділень, які пройшли медичне обстеження та 
мімч інші лікарем до занять, систематично відвідували навчальні: 

її ін. -шс поїли техніку виконання вправ і пройшли необхідну 
НІ II шинку, 

і; ірукіурпо-модульна система навчального процесу та 
^•чімііміінп система оцінювання знань сприяє активізації 

Шиї іншої роботи студентів. 
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Виконання тестів проводиться тільки після спеціальної 
розминки в спортивному одязі й взутті. 

Для оптимізації процесу фізичного виховання та оцінки 
ефективності розвитку фізичних якостей проводиться оператив-
ний, поточний і підсумковий контроль. 

Таблиця 6 
Нормативні оцінки з фізичної підготовленості студентів 

(жінки) 

Види випробувань Нормативи,бали Види випробувань 
5 4 3 2 1 

Стрибок у довжину з місця, см 210 196 184 172 160 

Згинання і розгинання рук в 
упорі, лежачи на підлозі, разів 24 19 16 11 7 

Вис на перекладині на зігнутих 
руках, разів 21 17 13 9 5 

Піднімання тулуба в сід за 1 хв. з 
положення лежачи на спині, руки 
за головою, ноги закріплені, разів 

47 42 37 33 28 

Біг на 100 м, с 14.8 15.6 16.4 17.3 18.2 

Біг на 2000 м, хв., с 9.40 10.30 11.20 12.10 13.10 

Човниковий біг 4 х 9 м, с 10,2 10,5 11,1 11,5 12,0 

Нахили тулуба вперед з поло-
ження сидячи, см 20 17 14 10 7 

Окремі легкоатлетичні вправи оцінюють в балах, при цьому 
виконання кожної вправи оцінюють в 1 бал. Протягом усього 
навчання студентів контролюють рівень спеціальної фізичної 
підготовленості їх за рядом тестів. Два з них є легкоатлетичними. 
Це біг на дистанцію 100 м у чоловіків і жінок, який розглядають 
як засіб розвитку швидкісно-силової підготовленості. За резуль-
татом бігу на дистанцію 3000 м у чоловіків і 2000 м у жінок 
оцінюють витривалість. 

Поряд з легкоатлетичними вправами, які застосовують як 
тести для оцінки фізичної підготовленості студентів, у системі 
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I ніш о виховання використовують усю різноманітність бігу, 
і 11 и'мчи і метань. Особливо є важливий оздоровчий біг, 
і і ік п. якого у чоловіків має бути 15-17 км на тиждень і у 
• піні' І.' 14 км. 

Оціїїншиїїнн фізичної підготовленості. Тести К. Купера. 
II її і мі.шин базується на основі обліку часу подолання визначеної 

ми або відстані, яка долається за суворо визначений час. 
І Ісргд початком тестування необхідно зробити розминку 

11 ні і їм 10-15 хв., а потім за командою починати з найбільшою 
• і» 11 не швидкістю. Час подолання визначеної дистанції або 
І | І Н І І . Н Ч Н Н відстані є мірою виконання роботи, тобто відповідно до 

•ні - ііі'ммчіш визначається фізична підготовленість. У разі 
чиїй будь-яких неприємних відчуттів тестування 

І І І І І І ршуі І І.СИ. 
Таблиця 7 

і ііііикії результатів 12-хвиліншою тесту ходьби і бігу (км) 

Фізична підготовленість 
ПН> | | н і к н ) Дуже 

погана 
Погана Задовіл ь на Добра Відмінна 

Чоловіки 
М і ' 2,1 2.1-2.2 2.2-2.5 2.6-2,75 2,75-3,0 

I I ч 1,45 1,95-2.1 2,1-2,4 2,4-2,6 2.6-2,8 
III V) •1,9 1,9-2,1 2,1-2,3 2.2-2,5 2,5-2,7 
І» !•' 1.8 1,8-2,0 2,0-2,2 2,2-2,45 2,45-2,6 
НІ І'І 1,65 1.65-1,85 1,85-2.1 2,1-2,3 2,3-2,5 
МІ 1 • 1 інше 1.4 1.4-1,6 1,6-1,9 1,9-2,1 2,1-2,4 

Жінки 
11 І'І 1,6 1,6-1,9 1,9-2,1 2,1-2,3 2,3-2,4 
>іі 1,55 1,55-1,8 1,8-1,9 1,9-2.1 2,15-2,3 
} | . Н І •1,5 1,5-1,7 1,7-1,9 1,9-2,0 2,0-2,2 
Ні V 1.4 1,4-1.7 1,7-1,8 1,8-2,0 2,0-2,1 
!н 1 1,35 1,35-1,5 1,5-1,7 1,7-1,9 1,9-2,0 

і1!1 ' 1 і 1 І І І И І І Г 1,25 1,25-1,35 1,4-1,55 1,6-1,7 1,75-1,9 

ІІ'І іпучіїшш плаванням краще всього проводити у басейні із 
її», ні ні \ ції н 11 їм будь-якого стилю плавання. У випадку втоми 
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можна зробити коротку перерву, час якої входить у загальний час 
тестування. 

Ступінь фізичної підготовленості оцінюється відповідно де 
отриманих результатів, що порівнюються з нормативами у табл.7-8. 

Таблиця <* 
Оцінка результатів 12-хвилинного тесту з плавання (м) 

Вік Фізична підготовленість 

(роки) Дуже 
погана Погана Задовільна Хороша Відмінна 

Чоловіки 
13-19 <450 450-550 550-650 650-725 >725 
20-29 <350 350-450 450-550 550-650 >650 
30-39 <325 325-400 400-500 500-600 >600 
40-49 <275 275-350 350-450 450-550 >550 
50-59 <225 225-325 325-400 400-500 >50() 
60 і старше <225 225-275 275-350 350-450 >450 

Жінки 
13-19 <350 350-450 450-550 550-650 >650 
20-29 <275 275-350 350-450 450-550 >550 
30-39 <225 225-325 325-400 400-500 >500 
40-49 <175 175-275 275-350 350-450 >450 
50-59 <150 150-225 225-325 325-400 >400 
60 і старше <150 150-175 175-275 275-350 >350 

Тепер переважна більшість вищих навчальних закладів 
забезпечена матеріально-технічною базою. Достатньою мірою 
розроблена програмно-нормативна основа фізичного виховання 
студентів. Є велика кількість методичних розробок щодо 
застосування засобів фізичного виховання. Разом з тим реалізація 
перелічених положень не зумовлює якісного вирішення завдань 
фізичного виховання у вищих навчальних закладах. 

Особливо це стосується студентів старших курсів, фізична 
підготовленість яких на 3-4-х курсах знижується до рівня абі-
турієнтів. 
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Піп микопапня залікових вправ необхідно використовувати 
т і прийоми цілісного та розчленованого розучування. 

і т і іншії і ц процесі навчання студентам потібно демонструвати 
пні Оскільки демонстрування вправ в цілому на початку 

дпг кращі результати, ніж показ частинами. Свої дії 
І І.ІЧ ноііпнсн супроводжувати діями. 
ІІрніїлему управління педагогічним процесом за допомогою 

пі їм і методів педагогічного когролю розглядують з п'яти 
і 'М'ї і іоі і ічшв: 

і н і см і характер фізичних навантажень, 
функціонального стану організму студент, 
ісхмікп виконання вправ, 
рінни досягнутих результатів. 

і'мінніок та виховання фізичних і морально-вольових якос-
• • н і'Ліі.і і головних змістовних частин підготовки легкоатлета. 

І її н адекватності фізичних навантажень небхідний обов'яз-
"'і і-ми і ринь стану здоров'я, фізичного стану і перенесення 

її- II І її іМ'ІІІІМ. 
і Ін пі не піні результатів обстеження виявляються фактори, що 

н і мої і. діяльність тієї або іншої системи. До занять повинні 
ІІ»> ІИ СІМ і І Н ' И вправи для зниження або усунення цих факторів. 

ІІіиі'пціал фізичної культури кожного студента, що форму-
ми вінчається не тільки ступенем розвитку фізичних 

- її ні- головним чином, мірою їх комплексної реалізації у 
11111 ДІЯЛЬНОСТІ у сукупност і 3 Інтелектуальними, мораль-

н і ш і ї ! ш психолог ічними якостями. 

• 11 цінування й управління самостійними заняттями 
студентів 

І'їн і ото, щоб самостійні заняття фізичними вправами 
чин никращий результат, забезпечуючи високий рівень 
і о = необхідно раціонально планувати не тільки обсяг та 
інші їм. навантажень, а й співвідношення засобів різної 
• "і""1 чин. и. Таким чином, залучення студентів до самостійних 
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занять фізичними вправами передбачає застосування комплексу 
виховних впливів, розробки програм занять, раціонального 
співвідношення засобів тренування різної спрямованості, дозу-
вання навантажень. 

Від правильності організації та планування тренувального 
процесу багато в чому залежить успіх у фізичному вихованні. 
Планування тренувальних занять передбачає вибір спортивної 
спеціалізації, визначення умов занять, засобів та методів, що 
використовуються для вирішення поставлених завдань. 

Під керівництвом викладача студент повинен скласти 
індивідуальний план занять на тиждень, місяць, семестр, 
навчальний рік, на весь період навчання. В плані повинні бути 
відображені такі моменти: 

- дані початкового рівня фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості; 

- завдання на наступний період; 
- засоби тренування із зазначенням дозування вправ; 
- фізичні вправи, що плануються на даний період; 
- методи тренування; 
- місця занять й обладнання; 
- кінцевий результат. 
Управління процесом тренування В.М. Платонов виділяє у 

три взаємозв'язаних види: етапне управління (оптимізація підго-
товки в масштабних структурних поєднаннях тренувального 
процесу); поточне управління (оптимізація поведінки спортсме-
на в мікро- і мезо циклах тренування, окремих змаганнях); опера-
тивне управління (оптимізація реакцій організму, режиму роботи 
і відпочинку, характеристик рухових дій під час виконання 
окремих вправ і комплексів, програм тренувальних занять). 

Зазначене вище не виключає можливості досягнення 
студентами високих спортивних результатів в обраному виді 
спорту. 

Самостійні заняття можна планувати на тиждень і більш 
короткий термін (оперативне планування), на етап, сезон, рік 
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і її 111 ніс планування), на всі роки навчання у вузі (перспективне 
н'Мііушшпя) 

і їсиовними документами планування самостійних занять 
і * німі і і и фізичними вправами є: 

• (>аі аторічній план (на весь період навчання) самостійних 
• |" н\ вальних занять; 

• річний план; 
• піжпевий план; 
• план-конспект самостійного заняття. 
І Ісрспективні плани самостійних занять можуть 

і • > • 11 її піл йти ся на весь період навчання, який триває 4-6 років. 
І І І її',ЦІЮ від стану здоров'я, вихідного рівня фізичної і спортивно-
іі'чиїчиої підготовленості студенти можуть планувати досягнення 
I • • і • • * і >., результатів за роками навчання - виконання вимог і норм 
і11" .иіпоі'о тестування фізичної підготовленості. Ці плани 
• ішжають різні завдання, які стоять перед студентами, 
• Щ НІ Ч< І І І Ш І І І М І І до різних медичних груп. 

Перспективне планування самостійних занять фізичними 
іншими повинно передбачати поступове підвищення 

як за обсягом, так і за інтенсивністю, коли 
іш їїііі.нїїн обсяг фізичного навантаження не тільки збільшується, а 
• імі цінується за рахунок підвищення інтенсивності вправ, 
• "і чиїм часу відпочинку між вправами, що виконуються, 

Ш І ' І І Н І С Ш І Й ї х К І Л Ь К О С Т І . 

Наприклад, якщо перший рік самостійних тренувань 
І І . С Я з початкового рівня стану тренованості, який можна 

уі пнищ позначити нульовою відміткою, то закінчуватись він 
па рівні 20-30 %. Наступний рік, починаючи від рівня 

" 111 "и ірспувального навантаження, пройде на більш високому 
іпііііі і іпкіпчиться приблизно на рівні 60 % і більше. 

І Ірак і пчний досвід показує, що при заняттях спортом, 
'•—•і пінт і. легкоатлетичним бігом на середні та довгі дистанції, 
Мім> 11 • і ні час навчання у вузі пройти шлях від новачка до 
II ін| 111 мп і н І розряду і навіть добитись більш високих результатів. 
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Багаторічний план тренувань визначає загальну мету, 
завдання й основні засоби. При плануванні багаторічних 
самостійних занять за основу береться річний тренувальний цикл. 

Поточне планування вирізняється більшою конкретністю з 
реалізації завдань і послідовного використання засобів їх 
вирішення. Терміни поточного планування різні (наприклад на 1 
місяць). Оперативне планування охоплює часові межі мікроциклу, 
тренувального дня, одного заняття. 

Планування самостійних занять фізичними вправами і 
спортом спрямоване на досягнення єдиної мети, яка стоїть перед 
студентами всіх медичних груп, - збереження міцного здоров'я, 
підтримування високого рівня фізичної та розумової 
працездатності. 

2.7. Контроль та оцінка підготовленності студентів 
у процесі занять фізичним вихованням 

Контроль необхідно розуміти як педагогічну Д І Я Л Ь Н І С Т Ь , І Ц О 

супроводжує процес навчання на всіх його етапах і в усіх його 
компонентах, а не лише кінцеву перевірку результатів праці учня. 
Іноді контроль випереджає процес навчання, його результати 
забезпечують моделювання і проектування освіти. 

Контроль є особливою частиною педагогічного процесу, 
який реалізовує свої функції в певному взаємозв'язку з іншими 
частинами процесу навчання. Сутність педагогічного контролю 
виявляється через аналіз його функцій. 

Взявши за основу аналіз трактувань та визначень педа-
гогічного контролю фахівцями фізичного виховання, є 
чотири основні функції контролю навчальних досягнень: 
діагностичну ("... виявлення та вимірювання рівня знань, вмінь, 
навичок або інших рис і властивостей особистості, що мають 
відношення до навчального процесу"), управляючу (забезпечення 
зворотного зв'язку у навчанні, створення умов вносити корективи 
у процес навчання на підставі результатів контролю), 
навчальну (забезпечення реалізації ідеї програмованого навчання, 
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"••ні під час виявлення помилок проводиться їх подальше 
и и о р г і н і я ) / виховну (наявність контролю дисциплінує, 

• чи шп юиує і скеровує діяльність студентів, що, у свою чергу, 
• і .тиі її VI - мотивацію розвивати свої духовні й фізичні якості). 

Підносно принципів контролю Г. В. Кротов освітлює думку 
|>.і N і її м 111. які виокремлюють: принцип об'єктивності, принцип 
• і» ті нішіичності, принцип індивідуальності, принцип диферен-
,••44 .,•!. 4.-ті, принцип оптимальності, або економічності, а 

і». .. і- принцип гласності контролю. 
Іп.ічну увагу в обґрунтуванні сутності поняття "контроль" в 
піші підготовкою спортсменів приділяється теоретикам 

і III Ір І у 
11 М. І Ілатонов стверджує, що залежно від засобів і 

И І Ч І І / І І И . які використовуються, контроль може мати педагогічний 
11 • 11111 и 11 рівня техніко-тактичної та фізичної підготовленості 
мири, мічіа), соціально-психологічний (вивчає особливості 

ііі-іиііі'і 11 и/ті спортсмена, психічного стану і підготовленості) 
її и. иікмоіологічний характер (оцінення стану здоров'я, можли-

ін шнх функціональних систем). 
Пін розділяє гри групи операцій, які за умови активної участі 

• Т Р И М І Ч І І І , дають змогу здійснювати тренеру управління 
Н| ".іі"і ом тренування: 

І) іішрання інформації про стан спортсмена (показники 
фін ні. іі-чпіко-тактичної, психічної підготовленості тощо); 

'і пітнії отриманої інформації на підставі фактичних і 
і'їнміїїіч іі.ірамстрів і коригування характеристик тренувальної або 
Ш І І І .МІ.мої діяльності; 

11 гмііінення та реалізація рішень шляхом розроблення і 
Й М И М І Н І шіісіі і завдань, планів і програм, засобів та методів. 

І п о р о 111 пН зв'язок від спортсмена до тренера як інформа-
• *• і*• і у ні управління процесом тренування В.М. Платонов 
і> і.и ні|ні< м па такі типи: 1) відомості, які отримує тренер від 
М | > І | І І І М І І І І І Л про настрій, ставлення до роботи, самопочуття; 

І Н І Н І М І ппо поведінку спортсмена (об'єм тренувальної 
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роботи, її виконання, допущені помилки тощо); 3) дані про 
терміновий тренувальний ефект (величина і характер змін у 
функціональних системах під впливом тренувального наванта-
ження); 4) відомості про відставлений і кумулятивний трену-
вальний ефект (зміни у стані тренованості й підготовленості 
спортсмена). 

2.7.1. Лікарсько-недагогічні спостереження 
Під час самостійних занять студентів фізичними вправами 

лікарсько-педагогічні спостереження повинні обов'язково прово-
дитись лікарем разом з викладачем або тренером, а тому ці занят-
тя безпосередньо організуються кафедрою фізичного виховання і 
частіше проводяться на спортивній базі навчального закладу. 

При проведенні лікарсько-педагогічного спостереження 
з'ясовуються: умови проведення занять, їх зміст і методика; обсяг 
та інтенсивність тренувального навантаження і відповідність їх 
підготовленості студентів; виконання гігієнічних правил трену-
вального процесу; ведення студентами щоденника самоконт-
ролю; виконання вимог профілактики травматизму. 

Спостереження дозволяють дати лікарсько-фізіологічну 
оцінку навчальному заняттю, реакції організму студентів на 
навантаження, тобто здійснювати контроль тренувального впливу 
на організм. Ці спостереження повинні базуватись на даних 
найбільш доступних для досліджень індивідуальних показників 
(підрахунок ЧСС і дихання, вимір кров'яного тиску, динамометрія 
тощо), а також на дослідженні характеру навантаження та 
структури всього заняття. 

Постійні лікарсько-педагогічні спостереження дозволяють 
виявити недоліки в організації та методиці проведення занять з 
фізичної культури, вдосконалювати планування навчально-
тренувального процесу. Вони також допомагають ліквідувати 
причини, що викликають надмірні навантаження, перевтомлення, 
порушення правил безпеки і санітарно-гігієнічних вимог. Фізичні 
вправи приносять користь лише тоді, коли навантаження 
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іі'їмиїїимг функціональним можливостям організму тих, хто їх ви-
мни х і Тому бажаючим зайнятися оздоровчою фізичною 
к к <н. і і/рою, дуже важливо знати свій рівень фізичного стану. 

2.7.2. Діагностика фізичного стану 
формуванні умінь та навичок до самостійних занять 

І вправами студентів, на нашу думку, формуючим 
М І Н Н І М с реалізація на академічних заняттях із фізичного 

НІМІ» завдань навчальної функції контролю в напрямі 
І|ІН| і м ч Ні 11 м і и умінь самоконтролю студентів. Викладачеві необ-

і і порити педагогічні умови для активізації у тих, хто 
і нічиї 11 г и. свідомих дій самостійного спостереження за дина-

І І Н І І І М І І І власних фізичних станів як на практичних заняттях за 
І Н И І І 11шм університету, так і у процесі організації навчальної 
І І1»ІІІІ І ІНШІЇ роботи студентів. 

ІІііІІбільш доступним для практичного використання є 
- • " І І І ' Г М І Ш Л визначення рівня фізичного стану (РФС) без 

"іии шини тестів з фізичним навантаженням, які розробили 
• 1 А І Іиригова та Я.Я. Іващенко. Сутність метода полягає у тому, 

•••і ш.ічліоть вагу тіла, частоту серцевих скорочень (ЧСС) і 
• 11 • чш шнчсння артеріального тиску (АТ). Середнє значення АТ 
і-і і|ні чінімо и, за допомогою формули : 

пульсовий 
4 1.,. ДІІК'ІОЛ ИЧНІІЙ + 

З 

11. щ.і іншіі тиск - це різниця між систолічним (максималь-
і т і ї ти пілнчним (мінімальним) Т И С К О М . 

ІІніїм ш допомогою формули визначають рівень фізичного 
і н і ц 

700-3 х Ч С С - 2 , 5 х А Т с р - 2 , 7 х в /к+0 ,28 х вагу 
•Чи 

3 5 0 - 2 , 6 х вік + 0 ,21 х зріст 
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Отримані дані порівнюються з даними шкали оцінки фізичного 
стану (табл. 9). 

Таблиця 9 

Рівень фізичного стану Чоловіки Жінки 

Низький 0,225-0,375 0,157-0,260 

Нижче середнього 0,376-0.525 0,261-0,365 

Середній 0,226-0,675 0,366-0,475 

Вище середнього 0,676-0.825 0,476-0,575 

Високий 0,826 і більше 0,576 і більше 

Експрес-система «Контрекс-І» розроблена професором 
С.А. Душаніним і призначена для самоконтролю фізичного стану. 
Система складається з 7 показників. За кожен нараховуються або 
віднімаються бали: 

1. Вік. Кожен рік життя дає 1 бал. 
2. Вага тіла. Той, хто має нормальну вагу, отримує ЗО балів. 

За кожен кілограм маси тіла більше норми, яка розраховується 
згідно з наведеною формулою, нараховується 5 балів: 

вік - 21 
чоловіки: 50 + (зріст - 150) х 0,75 + ; 

4 

вік - 21 
жінки: 50 + (зріст - 150) х 0,32 + . 

5 

3. Куріння. Ті, хто не курить, отримують 30 балів. За кожну 
викурену цигарку із загальної суми вираховується 1 бал. 

4. Алкоголь. Ті, хто не вживають алкоголь, отримують 30 
балів. За кожні 100 грам будь-якого алкогольного напою, який 
вживають не рідше 1 разу на тиждень, з набраної суми вирахо-
вується 2 бали. Епізодичне вживання алкоголю не враховується. 
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ІІульс у спокої. За кожен удар нижче ніж 90 нараховується 1 
• і І Іаприклад, пульс 68 уд./хв. дає 22 бали і т. д. При пульсі 90 і 

інще Оали не нараховуються. 
(і Підновлення пульсу. Після 5 хвилин відпочинку у положенні 

ммичії, заміряють ЧСС за 1 хвилину. Потім необхідно зробити 20 
•ншоміх присідань упродовж 40 сек. і знову сісти. Через 2 хв. 
Імночинку знову заміряти ЧСС за 10 сек., а результат помножити 
і» Підновлення до вихідної величини (до навантаження) дає 30 
і підвищення на 10 ударів - 20 балів, на 15-10 балів, на 20-5 
і'ші. більше 20 ударів - із загальної суми необхідно вирахувати 

Н і О П Л І В . 

Читальна витривалість. Виконання вправ на розвиток витри-
т и : ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді, веслування, біг 

і т. д. щодня впродовж не менш 15 хв. за 8-19 тижнів при 
> і і пульсу не нижче 170 уд./хв. мінус вік у роках, 
имально — 185 уд./хв. мінус вік - дає 30 балів. їхнє виконання 

і і»! їм на тиждень - 25 балів, 3 рази - 20 балів, 2 рази - 10 балів, 1 
"і балів, жодного разу і за недотримання описаних вище умов 

І І ' І Г < И І О від пульсу і тренувальних засобів, фізичних вправ бали не 
мричоиуються. 

Після підсумовування отриманих балів для оцінки фізичного 
і\ ііідПувається за наступною таблицею: 

Таблиця 10 

< І І І І І ІКІ І фізичного стану Сума балів 
1 нпіі.кс менше 90 

нижче середнього 91-120 
1 ч-редис 121-170 
1 ии і цс за середнє 171-200 
' нікчікс 201 і більше 

Проба Руф'є характеризує стан тренованості серцево-
'і цінної системи. Вимірюється пульс у стані спокою за 15 секунд, 
н тчи (пі), далі виконується 30 присідань за 45 секунд, 
її і|щчниусться пульс за перші 15 секунд (п2) та останні 15 секунд 
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першої хвилини відпочинку (пЗ). Обчислення за наступною 
формулою: 

ІР = [4 (пі +п2+пЗ)-200]/10 
Таблицею 11 

Рівень тренованості серцево-судинної системи 

Рівень Відмінний Добрий Посередній Слабкий 

К-сть одиниць 3 і менше 4-6 7-10 11-15 

Ортостатична проба. Свідчить про рівень пристосування 
системи кровообігу та роботу серця. Суть її полягає у зміні різниці 
ЧСС в положенні лежачи і стоячи. Проводиться проба таким 
чином. Треба лягти на кушетку або диван і спокійно полежати 5 
хв. Після 5-ти хвилинного відпочинку в положенні лежачи на 
спині підраховується ЧСС за 15 секунд (дані перераховуються за 
1 хвилину), далі спокійно встати і знову виміряти пульс за 15 се-
кунд. Знайти різницю між частотою пульсу у вертикальному та 
горизонтальному положеннях. 

Оцінка: 
- різниця ЧСС до 12 уд/хв - реакція нормальна, свідчить про 

благо приємне співвідношення симпатичного і парасимпатичного 
відділів вегетативної нервової системи; 

- різниця ЧСС більш як на 12 уд/хв - реакція задовільна, 
вказує на симпатиконію; 

- різниця більша за 20 уд/хв - реакція неблагоприємна, вказує 
на перенапругу в роботі серця та слабкий рівень пристосування 
системи кровообігу. 

Індекс функціональних змін (ІФЗ) Р.М. Баєвського. 
Серед важливих показників оцінки адаптації серцево-

судинної системи до факторів зовнішнього середовища є 
адаптаційний потенціал (АП) системи кровообігу. Здатність 
адаптуватися до навантаження без виснаження механізмів 
адаптації можлива лише при певному АП. Ця здатність залежить 
не тільки від існуючих функціональних резервів, але й від 
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і п і. її 11 пості та економічності реагування систем організму, а 
к від ефективності управління процесами витрачання та 

іімпиіііиовання резервів. 
і іціпка стану адаптаційних можливостей визначається також 

і вегетативної регуляції, яка необхідна для підтримання 
чі пішо рівня функціонування систем організму. Адапта-

• її 11 і потенціал розраховувався за методикою Р.М. Баєвського за 
формулою: 

ІФЗ=0, 011 ЧП + 0, 014 САТ + 0, 008 ДАТ + 0, 014 В + 
и і ні') МІ 0,009 3 - 0 , 2 7 

п? 411 - частота пульсу в спокої, 
і 'Л'І' систолічний артеріальний тиск, 
'ІЛ'І - діастолічний артеріальний тиск, 
II вік, 
М І маса тіла, 
І «ріст людини. 

і іцінка здійснюється згідно з таблицею 12. 

Таблиця 12 
Адаптаційний потенціал за Р.М. Баєвським 

1 ІЦІНЬИ 
індовільна 
адаптація 

Напруга 
механізмів 
адаптації 

Незадовільна 
адаптація 

Зрив 
адаптації 

ІІ I I I . 
II ІІІІІІІІІІ. До 2,59 2,60 - 3,09 3,10 - 3,49 3,50 і вище 

1 ІЙИ 
І 1.. | • • ІII1 м 

1 Іплсжиий 

Практично 
здоровий, 
але можливі 
захворю-
вання 

Зниження 
функціональних 
можливостей 
серцево-
судинної 
системи 

Різке 
зниження 
функціо-
нальних 
можливостей 
системи 
кровообігу 
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2.7.3. Самоконтроль при самостійних заняттях 
фізичними вправами 

Самоконтроль - це самостійні регулярні спостереження тих, 
хто займається, за станом свого здоров'я, фізичним розвитком та 
впливом на організм занять спортом та фізичною культурою. За 
допомогою простих доступних прийомів студентам рекомен-
дується виховувати у себе звички і навички, що сприяюті. 
підвищенню розумової та фізичної працездатності. ІІри цьому 
необхідно добре уявляти собі ступінь енергетичних витрат, 
нервово-психічного та м'язового напруження, що необхідні для 
виконання навчальної діяльності в поєднанні зі спортивним 
тренуванням. Необхідно також ураховувати ступінь стомленості 
від розумової роботи на навчальних заняттях і регулювати у 
зв'язку з цим фізичні навантаження на спортивних тренуваннях і 
навпаки. Студенти повинні знати, скільки часу необхідно для 
відпочинку і відновлення розумових та фізичних сил, якими 
засобами та методами досягається при цьому найбільша 
ефективність. 

Самоконтроль потрібний всім, хто займається фізичними 
вправами в секціях, збірних командах, групах здоров'я, але 
особливо необхідний тим, хто займається самостійно. Існують 
суб'єктивні і об'єктивні методи самоконтролю. 

Суб'єктивними методами слід вважати самоспостереження й 
оцінку загального самопочуття, апетиту, сну, фізичної та 
розумової працездатності, настрою, а також загальну оцінку стану 
опорно-рухового апарату і м'язової системи в цілому. 

До об'єктивних методів самоконтролю можна віднести: 
спостереження за ЧСС, вимір артеріального тиску, життєвої 
ємності легенів (ЖЄЛ), вимірювання росту і маси тіла, показники 
фізичних здібностей - сили, швидкості, витривалості, гнучкості, 
спритності. 

Результати самоконтролю занотовуються до спеціального 
щоденника (табл. 13). У ньому рекомендується регулярно реєстру-
вати як суб'єктивні, так і об'єктивні дані. 
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При веденні щоденника самоконтролю важливо правильно 
іінінінаш окремі показники, лаконічно фіксувати їх у щоденнику. 

і амопочуття є суб'єктивною оцінкою стану організму і 
'і'пишім показником впливу фізичних вправ і спортивних 

І Н ' І Щ І І Ш Ь . Самопочуття відмічається як добре, задовільне або 
шинно. При поганому самопочутті фіксується характер незвичних 
ні і'іуі іів. 

( он. В щоденнику відмічається тривалість та глибина сну, 
Нін И порушення (важке засинання, неспокійний, безсоння, 
Н І М І ' I I І І П І І І Ш Я тощо). 

іпстит відмічається добрий, задовільний, понижений, 
пін пішії Різні відхилення в стані здоров'я швидко позначаються 

пін'ііпі. тому його погіршення, як правило, є результатом 
ні'їн її 111 м и або захворювання. 

ІІу іьс важливий показник стану організму. Як правило, на 
.них заняттях з фізичної культури ЧСС при середньому 

••нішїї і її ІІН'Іі ні досягає 130-150 за 1 хв. А на спортивних 
• І»имі іііинх. при значних фізичних зусиллях ЧСС досягає 180— 

І мі. і навіть більше. 
Таблиця 13 

Приблизна форма щоденника самоконтролю 

І1і1|)1іметри 
1 11 іиміїкоптролю 

Дата І1і1|)1іметри 
1 11 іиміїкоптролю 20.09 21.09 22.09 

1 
( имопочуття Добре Добре Невелика 

втома 
Сон 8год., добрий 8год., добрий 7год., 

і Лпетит Добрий Добрий Задовільний 

ЧСС ні 1 хв.: 
( т і і (існування 58 

72 
- 68 

82 

Міна 

1 |И'ІіуіІШІЬІІЄ 
ІМІІІІІІІІІЖСІІНЯ 

78 - 78,5 Міна 

1 |И'ІіуіІШІЬІІЄ 
ІМІІІІІІІІІЖСІІНЯ 

Прискорення 
8x30м, 

біг 100 м, 
біг 6 х 200 м 

Немає 

Прискорення 
8x30м, 

біг 100 м, біг 
12 хв. 
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Продовження таблиці 1 

7 
Порушення 

Немає 
Був на дні 

Немає режиму народження 

8 Больові відчуття Немає Немає Біль у печінці 

9 Спортивні Біг 100 м Біг 100 м 
результати за 13,9с за 14,3 с 

Після великого навантаження ЧСС повертається до 
початкових величин через 20-30, а іноді через 30-40 хв. Якщо цей 
показник більше, то це свідчить про велику втому або наявність 
якихось відхилень в стані здоров'я. 

Самоконтроль пульсу повинен проводитися кожного дня. 
Отримані результати при замірах пульсу перед початком заняття, 
у період найбільшого навантаження та після закінчення необхідно 
заносити до щоденника самоконтролю. 

Таблиця 14 
Середні показники пульсу у стані спокою 

Положення 
тіла 

Частота пульсу за 1 хвилину Положення 
тіла Чоловіки Жінки 

Стоячи 76-78 78-80 

Сидячи 70-72 72-76 

Лежачи 60-66 68-70 

Важливим показником є ритм роботи серця. Щоб перевірити 
ритмічність серцевих скорочень, треба підрахувати пульс у спокої 
за кожні 10 с протягом 1 хв. Це можна зробити пальпаторно (рис.1). 
Якщо показник не буде відрізнятися у кожному підрахунку на 
1 удар, пульс можна вважати ритмічним, якщо різниця буде скла-
дати 2-3 удари, то роботу серця слід вважати аритмічною. 

Після припинення навантаження у практично здорових 
людей пульс може мати високі показники, але після двох хвилин 
відпочинку він не повинен перевищувати 150% від вихідної 
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німими, а через десять хвилин має наблизитися до первинної 
ви яка була у стані спокою. Якщо цього не відбувається, то 

і/і по обов'язково знизити тривалість та інтенсивність 
іііііініі і .іжепня. У разі виникнення больових відчуттів у ділянці 
ї ї'рим погрібно звернутися за порадою до лікаря. 

Частота дихання у нормі дорівнює 12-18 вдихам і видихам за 
«іім німу, а у період навантаження збільшується до 30-40 разів. 
І ІріІІіІІІГІНО через три хвилини відпочинку дихання повинно 

рну іися до норми. Бажано після виконання навантаження 
пиши ім вправи на відновлення дихання у поєднанні з 

І Н І И І І І І І І І І С І І І І Я М . Якщо цього не відбулося, то необхідно продов-
ілпочинок, а потім повернутися до виконання вправ із 

по інтенсивністю та тривалістю. 

Рис.1. Самостійний підрахунок ЧСС 
1 іші здоров'я та характер реакцій організму на фізичне 

ІННІІІІПКІ.ПІМЯ можна оцінювати також за показниками артеріаль-
ні т і у. Нормальний артеріальний тиск можна розрахувати за 
| н | і м \ п н ю | 2 7 | : 

Ч и Н І П І К Т І АТ (СИСТ.) = 109 + (0,5 х вік) + (0,1 х маса тіла) 
АТ (діаст.) = 74 + (0,1 х вік) + (0,15 х маса тіла) 

'Кіпки АТ (сист.) = 102 + (0,7 х вік) + (0,15 х маса тіла) 
АТ (діаст.) = 78 + (0,17 х вік) + (0,1 х маса тіла), 

•••• А І 11 ні і ) - артеріальний тиск при скороченні серцевого м'яза; 
А і і т и ' і ) - артеріальний тиск при розслабленні серцевого м'яза. 
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Ще одним показником функціонування серцево-судинної 
системи можна вважати коефіцієнт економізації кровообігу (КЕК), 
який визначає викид крові серцем за 1 хв. і підраховується зі 
формулою: 

КЕК = (С-Д) • П, де С - систолічний тиск; Д - діастолічниіі 
тиск, П - пульс за 1 хв. В нормі показник КЕК дорівнює 2600 
Збільшення КЕК свідчить про напруженість в роботі серцево 
судинної системи. 

При проведенні самоконтролю важливим показником 
вважається функція дихання, однією зі складових якої є життєва 
ємкість легенів. В нормі вона складає 3500-5000 мл у чоловіків і ' 
2500-4000 мл у жінок. Функціональний стан дихання можна1 

оцінити найпростішими пробами. Одна з них - проба Штанге1 

зробити вдих, потім повний видих, знову вдих, затримати дихання 
і зафіксувати час затримки дихання. Показник 60 с і більше можна 
вважати добрим. 

Вагу тіла рекомендується визначати вранці натщесерце на 
одних і тих же вагах. Якщо неможливо це робити щоденно, можна 
обмежитись визначенням ваги один раз на тиждень, але в один і 
той же час. Вага є об'єктивним показником спостереження за 
станом здоров'я. 

В початковому періоді тренувань вага, як правило, 
знижується, а потім стабілізується і в подальшому за рахунок 
приросту м'язової маси дещо збільшується. При різкому зниженні 
ваги слід звернутись до лікаря. 

Вага людини залежить від харчування, вживання води, кліма-
ту, пори року, спадковості, захворювання, фізичних навантажень. 
У період фізичних навантажень вона змінюється у межах 0,5-1 кг. 

Тренувальні навантаження на заняттях фізичними вправами і 
порушення режиму, разом з іншими показниками, дають 
можливість пояснити різні відхилення в стані організму. 

Харчування повинно бути регулярним, різноманітним і 
відповідно індивідуально підібраним. Необхідно вживати різні 
продукти в особистому режимі, бажано - овочі, фрукти, рибні та 
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т і родукти. Тренувальне заняття має починатися через 1,5-2 
і після вживання їжі, їсти можна не менше ніж через 1год. 

Ного закінчення. Бажано вживати їжу в один і гой же час у 
її і м.кості 3-4 рази на день. 

Лнетит під час виконання навантажень залишається зазвичай 
і імін, а то й покращується. Погіршення або небажання їсти 

німші .іс при перевтомі. У щоденнику апетит позначається як 
"чироіипй», «підвищений», «поганий». 

У період виконання фізичних вправ відбувається втрата води 
і типізмі людини, яка виділяється через шкіру та легені. 

1 її- йменню виділення води сприяє довготривале виконання вправ, 
іиііммшя. підвищення температури навколишнього середовища, 
і н'и іісмий одяг тощо. Потовиділення залежить від індивідуальних 

імілпвостей і функціонального стану організму, яке на перших 
шині іих інтенсивне, а на подальших зменшується і стабілізується. 
11• • иіііжаючи на втрату води у період виконання вправ, пити не 
і ти. а можна лише прополоскати порожнину рота. Після 
ши мічення тренування необхідно поповнити нестачу води, 
н*ішшочи різні безалкогольні напої, такі як звичайна чи 
піп рпльна вода, чай, сік, компот. 

Заняття фізичними вправами сприяють швидкому та 
і'їмііокому сну. Відчуття бадьорості та життєрадісності у момент 
и|іиоудження свідчить про відновлення організму після 
ні'переднього навантаження. Неглибокий і тривожний сон, без-

ііми виникають унаслідок перевтоми, яка у першу чергу 
ііпн'и іана з перенапруженням нервово-м'язового апарату. 

І Ірацездатність залежить від загального стану організму, 
тії і рою, бажання займатися, самовіддачі, втоми від попереднього 
•••і" ипаження. Вона характеризується і записується у щоденник 

імоконтролю та аналізу як «дуже добра», «хороша», 
"і - іо 11 і л ь н а», «звичайна» та «погана», з відповідними особистими 

• • * • ншчками. 
Ііажання чи небажання займатися оздоровчо-тренувальними 

і і ями у щоденнику позначаються як «із задоволенням», 
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«байдужість», «немає бажання», «апатія». Заняття повинно прохо-
дити на фоні постійної позитивної психоемоційної домінанти. 

На самопочуття слід звертати увагу до, під час і після 
закінчення виконання фізичних вправ. Якщо тренувальні заняття 
здійснюються методично правильно, регулярно, без перена-
вантажжень, то вони викликають хороший настрій, бадьорість, 
життєрадісність, м'язову активність. 

У разі перенапруги, пов'язаної з інтенсивністю, тривалістю, 
неправильною технікою виконання вправ, застосуванням засобів 
тренування тощо, виникає втома, в'ялість, посилене серцебиття, 
задуха, неміч, знижується працездатність, що у подальшому 
призводить до небажання тренуватися. 

Суб'єктивно це може проявлятися у виникненні головного 
болю, нудоти, відмови від їжі, запаморочення та інших відчуттів, 
які необхідно відобразити у щоденнику. 

Больові відчуття: біль у м'язах, головний біль, біль у 
правому або лівому боці й в ділянці серця можуть бути при 
порушеннях режиму дня та при загальному стомленні і 
форсуванні тренувальних навантажень. Болі у м'язах в новачків -
явище закономірне на першому етапі тренувальних занять. У всіх 
випадках тривалих больових відчуттів слід звернутися до лікаря. 

Виникнення болі у м'язах можливе з різних причин, до яких 
найчастіше належать: неадекватне навантаження, перетренування, 
використання жорсткого покриття та інші. Зазвичай болі 
поступово зникають упродовж декількох тренувальних днів. У 
разі їх стійкого характеру необхідно знизити навантаження та 
приймати теплі ванни, відвідувати баню чи сауну для їх 
прогрівання та розслаблення. Ці заходи також будуть сприяти 
зменшенню та зникненню судом м'язів. У разі їх виникнення 
необхідно розслабити м'язи та зробити самомасаж, а при їх 
стійкому характері застосувати вітаміни С, Р і глюканат кальцію. 

Значення самоконтролю для оптимізації самостійної роботи 
бачиться в наступному: по-перше, при практичному оволодінні 
предметом (засвоєння і контроль над успішністю засвоєння), 
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иіг'іує якісне емоційне і моральне ставлення до навчання, що 
• і її • її •• і .ції во позначається на загальній ефективності оволодіння 
ін пмсіом; по-друге, можливість самокорекції робить студента 

. покійним, а його діяльність більш впевненою, правильною. 
< Хігрунтування педагогічного забезпечення формування 

самоконтролю і самооцінки студентів базується на тому, 
••••• ті і шшість і самостійність у процесі їх професійної підготовки 
її фирмованість суб'єктної позиції) залежать від того, якою мірою 

• і пси і н володіють самоаналізом, самоорганізацією, самоконт-
і І'І'М і самооцінкою (А.В. Гузєєв, Ю.Н. Кулюткін). 

Самоконтроль доповнює лікарський контроль і дозволяє 
стежити за станом здоров'я, дотримуватися правил 

пі піни: юї гігієни, активно аналізувати методику занять, які 
та дозування фізичного навантаження. Це дозволяє 

ні"'мі по виявити початкове відхилення у стані здоров'я і 
пнищі іп його погіршенню. 

2.7.4. Взаємоконтроль, як один із видів контролю 
І Це однією формою перевірки якості самостійної роботи 

•к иїпіи, яка дає можливість не лише з'ясувати наявність у 
цмині теоретичних й практичних знань й умінь, рівень 
пішої ними, а й виявити рівень умінь студентів самостійно 

своє навчання, є взаємоконтроль. 
V формі індивідуальних співбесід викладача зі студентами, 

• і ', і її і .їмїї між собою за матеріалами тем визначають напрямки і 
•і пі піки організації самостійних занять. На цих співбесідах 

і 1 н мін з'ясовують, які труднощі виникали у процесі самостійної 
|н її ні і п і під дозуванням, інтенсивністю та підбором вправ, витрати 
н н її.і їх виконання та консультуються один з одним та 

Н ІІ> ПІ І ' ІЧІ 'М. отримуючи індивідуальні вказівки з удосконалення 
"і їх самостійної діяльності. 

И іііі'моконтроль являє собою один з видів комплексного 
не нн пі Ічного контролю, при якому студенту пропонується 

і і роботу один одного без пред'явлення еталона вирішення 
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навчального завдання, але з урахуванням спільного згоди. 
Частина студентів не сприймає належним чином настанов 

викладачів з приводу організації їх навчання у зв'язку із уперед] 
женим ставленням до викладачів. Тому максимально намагаємось 
використовувати технологію взаємонавчання студентів. 

Зокрема перед тестуванням теоретико-методичної та 
фізичної підготовленості, колоквіумом з фізичного виховання 
студенти обговорюють та аналізують методики розвитку фізичних 
якостей, діляться з товаришами досвідом - як саме вони займались 
та оцінювали рівень своєї підготовленості. Для першокурсників 
організовуємо зустрічі зі студентами-відмінниками із старших 
курсів. 

Таким чином, взаємоконтроль є діалогової формою роботи 
на основі взаємодовіри. Використання форм взаємоконтролю 
дозволяє досягти активності і самостійності учнів і 
індивідуалізувати темп роботи. Механізм зворотного зв'язку 
сприяє оптимізації самостійної роботи студентів, так як дозволяє 
підвищити мотивацію і створити найбільш комфортну атмосферу 
для продуктивної самостійної роботи. 

Запитання для самоконтролю 
1. Окресліть мету і завдання фізичного виховання. 
2. Дайте стислу характеристику форм проведення занять з 

фізичного виховання. 
3. Охарактеризуйте організаційно-методичні основи прове-

дення самостійних занять студентів. 
4. Розкрийте програму теоретичної підготовки студентів в 

процесі самостійних занять. 
5. Дайте приклад алгоритму методики розвитку фізичних 

якостей. 
6. Охарактеризуйте засоби і методичні вказівки розвитку 

фізичних якостей. 
7. Розкрийте зміст діагностики фізичного стану студентів. 
8. Дайте визначення контролю, його видів і функцій. 
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Ч. Які Вам відомо методики самоконтролю фізичного стану. 
1 'чіірактеризуйте їх. 

10. Наведіть приклади оформлення щоденника самоконт-
ролю при самостійних заняттях. 

І І. Значення взаємоконтролю у фізичному вихованні. 
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РОЗДІЛ з 
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
3.1. Оздоровичий вплив легкоатлетичних видів 

на організм людини 
Легкою атлетикою займаються мільйони людей. Різноманіт-

ність фізичних вправ, точність регулювання навантажені., 
відносна простота обладнання місць занять роблять легку 
атлетику масовим видом спорту, доступним людям будь-якого 
віку. Легка атлетика широко представлена у програмах фізичного 
виховання учнів і молоді, планах тренування з різних видів 
спорту, на заняттях фізкультурою осіб середнього і старшого віку. 
Секції легкої атлетики займають провідні місця у колективі\ 
фізичної культури, добровільних спортивних товариствах, у 
вищих і середніх навчальних закладах. Крім навчального легка 
атлетика має також виховне значення, бо правильна організація і 
методика проведення занять сприяє формуванню особистості 
людини, розвитку її моральних якостей, розумових здібностей та 
естетичного смаку. 

Загальновідомо, що фізичні вправи сприяють зміцненню здо-
ров'я в цілому, допомагають стежити за вагою і знімають нервову 
напругу. Людина, яка тренується починає відчувати себе краще н 
усіх відношеннях, краще виглядає, у неї з'являється більше жит-
тєвих сил. Вправи певного типу можуть покращити кровообіг, 
зміцнити серце, змусити його працювати продуктивніше, допомо-
жуть знизити артеріальний тиск, змінивши на краще склад крові. 

Одним з важливих принципів системи фізичного виховання < 
її оздоровча спрямованість. Керуючись цим положенням, слід 
вибирати такі засоби і методи фізичного виховання, при яких 
навантаження легко контролюється і регулюється, а умови занять 
максимально доступні. Цю вимогу повністю задовольняє різнома-
нітність легкоатлетичних вправ. 

Різновиди бігу, ходьби, стрибків і метань дають змогу 
вибірково діяти на окремі органи і системи організму спортсменів. 
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11 и • • 1111 іл. і. і л. ходьба та біг — ефективний засіб переважної дії на 
«•«•і судинну, дихальну і вегетативну системи, вони розви-
• "*иі. швидкість і витривалість. Стрибкові вправи діють на стан 

рухового апарату, розвивають переважно вибухову силу, 
мої 11, і спритність. 
11', і осування різних метань дає змогу розвивати практично 

•••і |і\мин якості, але здебільшого впливає на рівень розвитку 
• чин. іниндкісно-силової підготовленості, спритності. Таким 
Чиїм їм шдоровчі завдання вирішуються як у процесі спортивного 
І | № І І М І І Н Ш И . гак і у фізичному вихованні людини будь-якого віку. 

Ііч міатлетичний біг, стрибки і метання є складовою 
•їй* програм з фізичного виховання у всіх ланках системи 
І що виховання. Заняття легкою атлетикою мають велике 

о значення, бо проводяться на свіжому повітрі 
І • •• «і і мінування). У виконанні вправ беруть участь усі основні 
11IV >• •• м'язів, розвиваються всі рухові якості (різнобічна 
шиї шинки). Легкоатлетичні вправи дають змогу цілеспрямовано 
ці» функціонування органів і систем організму людини. 

і ірніжн і метання застосовують під час вирішення завдань 
|Инніііічиої фізичної підготовки; спеціальної фізичної підготовки 
І|ІІ мшидкісно-силових якостей); з лікувальною метою 
І ні <і|'і унішня, боротьба з контрактурами, лікування діяльності 
»і судинної і дихальної систем. 

Иі/і час занять формуються знання, вміння й навички, що 
нірнні икісному підвищенню підготовки до праці і, у разі потреби, 
ції і.іми іу батьківщини. Одночасно з вирішенням оздоровчих і 
•її ні і їм ч завдань розв'язуються, і виховні завдання (сила волі, 
і іцііі ти. 11,, сміливість, рішучість та ін.), що сприяє формуванню 
і іі|імиіііШіо розвиненої особистості. 

1 г 'Чі дпко-біологічний аспект оздоровчого бігу і ходьби 
іііюрончий біг має корисні властивості, які важко 

і пі і н икими-небудь іншими видами фізичного наванта-
V першу чергу, це сприятливий вплив на серцево-судинну 
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систему, особливо на рівні дрібних судин - артеріол, вену і 
капілярів. Недостатність рухів у сучасної людини приводить до 
атрофії великої кількості капілярів і порушенню кровопостачаннл 
тканин. Правильно дозований біг відкриває не функціонуючі 
капіляри, а також сприяє проростанню нових капілярів у збіднені 
ділянки й у ділянки, ушкоджені хворобою, що особливо важливо. 

Для досягнення ефекту капіляризації необхідно досить Т О Ч Н І Ї 

підтримка певної інтенсивності роботи серця, як по частої! 
скорочень, так і по силі серцевого викиду, у плині певного 
проміжку часу. Якщо інтенсивність роботи серця при цьому трохи 
нижча, то ефект капіляризації буде малий, а якщо вища, то мож: 
наступити перетренування й погіршення стану. 

Адаптація м'язів до бігових навантажень зв'язана в першу 
чергу зі змінами в складі м'язових волокон. Спостерігається так 
само збільшення їхнього числа. У результаті занять бігом 
поліпшується рухливість у суглобах, зміцнюються зв'язки і сухо-
жилля, підвищується ферментативна активність у мітохондріях. 

Виконання фізичних вправ викликає потоки нервових 
імпульсів від працюючих м'язів та суглобів і переводить 
центральну нервову систему в активний стан. Відповідне 
активізується робота внутрішніх органів, що забезпечує людині 
високу працездатність і дає відчутний приплив бадьорості 
Спостерігаються позитивні зміни й інших функцій організму 
(дихальної, обмінних процесів, терморегуляції та ін.), що сприж 
підвищенню працездатності і опірності втомі. 

Біг і ходьба значно впливають і на дихальну систему. Ці 
виражається у збільшенні ЖЄЛ; у зменшенні частоти дихання 
швидшій нормалізації дихання після навантаження; підвищенії 
ефективності аеробного й анаеробного енергозабезпечення 
оптимізації обмінних процесів; поліпшенні видільних процесій 
Істотно активізуються енергообмін, споживання кисню, діяльністі 
ендокринної і нервової систем. 

Сучасне надлишкове харчування приводить до примусово™ 
включення «позаштатних» каналів скидання зайвих калорій. Одиі 
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• н.ик каналів - нагромадження в організмі енергоємних речовин: 
мі 'і н, у тому числі й холестерину, і різних форм полісахаридів, 
І"» і мис говорячи - слизу. їхнє надлишкове нагромадження в 
іініііммі спричиняє ряд негативних наслідків. А фізичні 
і інпіження відкривають природний канал спалювання зайвих 
іиіріІІ і нормалізують вміст «позаштатних» енергоносіїв. У 

н т и ' плані біг має свої переваги перед іншими видами фізичного 
пі ііпження. Він дозволяє домогтися розумного сполучення між 
тишііиженням на серцево-судинну систему й спалюванням 
"••'РІП, тобто, досить ефективно спалювати зайві калорії, не 
•• і нпажуючи (а точніше сказати - правильно навантажуючи) 

| ІІІІ' III і-судинну систему. 
І Іід час бігу витрата енергії становить для дорослої людини в 

• |И"імі.ому від 600 до 800 ккал. у годину. Чим більше вага бігуна, 
цім пі'И.іне витрата енергії. Завдяки активізації жирового обміну 
ці і ефективним засобом нормалізації маси тіла. У людей, які 

.•і и інрно займаються оздоровчим бігом, вага тіла близька до 
м и її, а вміст жиру в 1,5 рази менше, ніж у тих, що не бігають. 

Кожна клітина організму наповнена колоїдним розчином, і 
•п і мін її властивостей багато в чому залежить наш стан. Густий, 
і киш колоїд гальмує протікання природних процесів у клітині, 

мирі ніуг обмін речовин, сприяє нагромадженню отрут. В'язкість 
і* 11' і м 111 у збільшується при неправильному, надлишковому 

І|І І\нішііі и гіподинамії. Однак, є ще один фактор, який збільшує 
шість, - це час. Любий колоїд згодом старіє - довгі 

\иирііі ланцюжки усе більше «зшиваються» між собою, 
т і і н іться й вичавлюють молекули води. Колоїд губить 

и мін11ь і зменшується в обсязі. Тому старі «ростуть униз». 
її" «ні . і.іаріння людини - це старіння колоїду. 

1'ім с і римування природного старіння колоїдного розчину 
ИеиНм'їмі механічна вібрація або струс. Вона розриває нові зв'язки 
ні» 1111111 іклами й не дає колоїду стискуватися й губити воду. При 

* і м.інііпі крок супроводжується природним струсом. У той же 
• • • іруї і гарною природною стимуляцією для всього організму. 
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Тому, якщо біг вам недоступний, то стрибки на місці якоюсі. 
мірою можуть його замінити. 

Під час бігу навантаження на серце зменшується завдяки 
роботі «м'язового насоса» - ритмічне й послідовне скорочення 
м'язів гомілки й стегна допомагає виштовхувати кров з вен нижніх 
кінцівок, нагору до серця. 

Біг підсилює обмін речовин, сприяє утилізації («спалю-
ванню») старих, непрацюючих структур організму й заміні їх 
новими, чим омолоджує організм. Доведено, що біг підсилюг 
імунітет, попереджає розвиток атеросклерозу й пухлинних 
захворювань. 

Стимулюючою дією володіють вуглекислии газ і молочна І 
кислота, вміст яких під час бігу збільшується. При біг) 
виділяються гормони задоволення - енкефаліни, ендорфіни -
благотворно впливають на нервову систему й снрияюті 
відновленню її адекватної сприйнятливості. Стимулюючою дією 
володіє й струс, який виконується при бігу. 

Доведено, що біг покращує кровообіг у всіх внутрішніх 
органах, включаючи мозок, що особливо цінно, так як забезпечує 
енергетичну базу для вдосконалення мозкової регуляції та 
психічної діяльності. У любителів оздоровчого бігу відбувається 
значне покращення обмінних процесів за рахунок підвищення 
мікроциркуляції - кровообігу в судинах малого діаметру. 

Систематичні заняття бігом значно покращують стан 
нервової системи. Поліпшуються зір і слух, емоційний стан, 
зростає об'єм легенів, значно підвищуються розумові можливості і 
краще запам'ятовується отримана інформація. Практично 
зникають головні болі, поліпшується сон, збільшується розумова і 
фізична працездатність. Все це зумовлено зростанням у тканинах 
мозку особливих речовин - нейрогіептидів, що складають 
біохімічну основу психічної діяльності. При правильно 
дозованому бігу відбувається гармонічна багаторівнева природна 
стимуляція захисних систем організму. 
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5.3. Лікувально-оздоровчий ефект бігу та ходьби 
Оїдоровчий біг Є найбільш простим І доступним (у техніч-

ніша підношенні) видом циклічних вправ, а тому й самим 
«і її цінім. І Іо підрахунках, біг як оздоровчий засіб використовують 

.ми" 100 млн. людей середнього й літнього віку нашої планети. 
Ніжко переоцінити значення бігу для функціонального і 

|.||.МІІІШІП0Г0 розвитку організму, зміцнення здоров'я і 
ні ііїишеїшя загальної, спеціально-навчальної і спортивної праце-
I І'І і мис 11 студентів. А в юнацькому і зрілому віці біг служить 
і тім фізичної підготовки, підвищення працездатності, зміц-
ни здоров'я і профілактики деяких захворювань, засобом 
•11= 11 НІЧ) відпочинку. Заняття бігом і ходьбою в літньому віці 

м.шоють процеси старіння, підтримують творче довголіття. 
ІІоііршення здоров'я, збільшення кількості і тяжкості 

І ' І Ч н і і | Ч І І П І І І І Ь , способи профілактики їх викликає занепокоєння 
ці і.пі її людства. Збільшується кількість серцево-судинних 
І К " І І | ' І І І І І , І І І Ь . Наприклад, у СІІІА від захворювань органів 
»і • ••• >• 111 у щороку вмирає близько 1 млн чоловік (50 % усіх 
НІНІ.I II. III смерті) . 

нашій країні внаслідок захворювань серцево-судинної 
• І " І І 'ММ смертність становить 52 %. Однак у л ю д е й ^ щ о 

пні пічно виконують інтенсивну фізичну роботу, займаються 
•|іінічиїми культурою і спортом, захворювання серцево-судинної 

"• "МИ І ринляються значно рідше. 
11.1 Україні розроблена й удосконалюється методика 

«ні ..ІПІ., і піни бігу і ходьби в лікувальних цілях. Повільна ходьба 
і ні ммVI іься хворим, що видужують після інфаркту міокарда 
і*іі" і і і'иж/і.іти, вираженою стенокардією. 

Чи нш.іііа ходьба і теренкур використовується в комплекс-
ними иш'ішнні хворих хронічною хворобою серця в санагорно-
іі|п• • |• і ми і нчних установах. При використанні ходьби особливу 

н . пн рпіють на тренувальний режим. 
і .ні хворих, у яких функції вегетативних систем підвищені, 

НІ' . ЧИННИК ом «погашення» цих зрушень, у хворих гіпотонією ці 
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зрушення підвищуються. Відомо, що хворі гіпотонією, Я К И Х 

постійно турбують запаморочення, поправляються набагаю 
швидше, ніж страждаючі гіпертонією. 

Використовується лікувальний біг у спортивній практиці, 
Так, у штангістів досить часто відзначається різке підвищення] 
артеріального тиску. У таких випадках спортсменові! 
рекомендуються лікувальні кроси. Використовується біг і ходьбії 
при реабілітації спортсменів після травм, оперативних втручань! 
різних захворювань, а також при перетренуванні і фізичній! 
перенапрузі. 

Особливо варто підкреслити, що при систематичних заняттях] 
бігом спостерігаються позитивні зрушення в нервовій систем 
(вироблення більш точних механізмів погоджених функцій 
аналізаторних систем, поліпшення сприйняття, а також коротко 
строкової і довгострокової пам'яті). 

Систематичне фізичне навантаження активізує робот} 
органів і систем організму людини. При цьому слід пам'ятати, ще 
різні види фізичних вправ мають переважну спрямованість дії, 
Так, активне циклічне навантаження спричинює збільшених 
пропускної здатності серця (близько 20 л крові за 1 хв), підсилюі 
периферичний кровотік, у 2—3 рази збільшує просвіти судин, " 
2 рази підвищує кількість розкритих капілярів. Значно збільшуєть-
ся об'єм повітря, що проходить через легені (100—120 л за 1 хв). 

Під впливом регулярною бігового навантаження вже на 4— 
5-му тижні кровотік у працюючих м'язах збільшується у 1,5 раза. 
Це явище супроводжується зниженням артеріального тиску та 
іншими змінами функцій серцево-судинної системи. 

Позитивні пристосувальні перебудови функції серцево-
судинної системи спостерігаються на 4—5-му тижні, нщ 
виражається зниженням артеріального тиску, уповільненням 
частоти пульсу, поліпшенням скоротливих властивостей у мязі 
серця під час спокою і навантаження. 

Оздоровчий біг сприяє поліпшенню постави, профілактиці 
плоскостопості, нормалізації маси тіла, підвищенню життєвої 
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•і мін»: її легень. Заняття бігом проводяться на свіжому повітрі у 
и.-икнй період року і за будь-якої погоди, що сприяє загарту-

ініімікі організму та профілактиці простудних захворювань та ін. 
У лікувальній практиці біг не є основною лікувальною 

'•'ніднкою, скоріше це додатковий метод. Звичайно рекоменду-
н.і. и додавати біг до інших методик не раніше ніж через місяць 

мімін початку занять, а при серйозних захворюваннях через рік і 
П|і||,||іс. 

Недостатня кількість рухів, так само як і надлишок їх, 
німі і нішо відбивається на функціональному стані організму 
милішії. 

До інших циклічних вправ належить швидка ходьба протя-
>"М досить тривалого (1,5-2 год) часу. Ефективний засіб для 
иншісння м'язів ніг і покращення їх форми - ходьба босоніж по 
шпкініоддю уздовж річки чи моря. При цьому підвищується 
• інішюОіг, особливо в судинах ніг, створюються умови для росту 

І Н Ш І в довжину і ширину, одночасно досягається відмінний 
ІІП прювуючий ефект. 

1.4. Організація і методика занять оздоровчим бігом 
Організацію занять оздоровчим бігом необхідно здійсню-

н.іі и н тісному контакті з педагогічним колективом навчальних 
німм> і медичних установ. Серед різних фізкультурних форм 

ппіршічий біг найбільше ефективно може бути використаний під 
і.и пінять фізичної культури, а також у заняттях у позаурочний та 

ІНІ інробочий час. 
Істотним доповненням до учбових занять є самостійні 

К І Н Н І Ї Й оздоровчим бігом, що можуть мати характер домашніх 
•ми'••••• і•. Правильне використання оздоровчого бігу можливе при 
чіи'м'шшиі морфофункціональних і психічних особливостей 
М И І Н Ш І . 

І • 11. хоча і має ряд переваг (приступність, економічність, 
!•• и цінність), є заняттям монотонним і, на перший погляд, 

І І И І І . С И нецікавим. Одноманітність у якомусь ступені заважає 
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заняттям, особливо на початку. У цей час дуже важлива 
правильно організувати тренування, сполучити біг з іграми, 
естафетами. 

Важливо пам'ятати, що комплексні заняття із застосуванням 
бігу повинні залишати гарне враження, щоб зберігалося бажання 
продовжувати заняття бігом. Важливо, щоб навчальний матеріал 
підносився наочно, а сам процес навчання будувався послідовно і 
систематично. 

Перераховані факти дозволили зробити висновок, що з усіх 
форм занять фізичною культурою біг є найбільш адекватною 
формою оздоровлення населення, що дозволяє охопити всю 
неоднорідну по стані здоров'я масу людей. 

З різноманітних легкоатлетичних вправ для вирішення 
оздоровчих завдань найчастіше застосовують ходьбу й біг, що 
зумовлено простою технікою виконання; доступністю місць 
занять; наявністю позитивного емоційного фону (біг по пере 
січеній місцевості); легкістю регуляції навантаження (швидкість 
бігу, тривалість) та ін.; широкими можливостями самоконтролю 
(самопочуття, частота дихання, частота скорочень серця); доступ-
ністю для людей різного віку; можливістю тренуватися цілий рік. 

Перевага бігу перед іншими циклічними вправами полягає у 
наявності біомеханічного резонансу. Суть цього явища в тому, що 
серія дрібних ударних поштовхів у момент приземлення на п'яту 
стимулює кровотік нижніх кінцівок, а це також має велике 
оздоровче значення. 

Розпочинати оздоровчий біг треба з прискореної ходьби. Під 
час занять 2—4 рази на тиждень швидкість ходьби постійно 
зростає від 4 до 7 км/год. Визначаючи швидкість ходьби, слід 
враховувати власну масу тіла спортсмена. Люди з масою тіла до 
60 кг значно легше освоюють початкову швидкість, ніж люди ч 
надлишковою масою. Звідси й істотна відмінність енерговитрат 
людей з різною масою тіла під чає ходьби. Це особливо слід 
враховувати особам, що мають різні порушення обмінних 
процесів. 
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Вибір індивідуальної програми фізичного навантаження 
необхідний для того, щоб вправи приносили задоволення, щоб 

рис стало здоровим, а тіло сильним. Фізичні вправи покращують 
ірій, підвищують м'язовий тонус, підтримують гнучкість 

••І сі па і допомагають запобігти хворобам. 
Методика. ГІри занятті бігом важливе значення має витри-

н.іність організму. Звичайно під витривалістю розуміють здатність 
иі'ііцювати не стомлюючись і протистояти стомленню, що виникає 
и процесі виконання роботи. 

Розрізняють загальну і спеціальну витривалість. Під загаль-
ніші витривалістю розуміють здатність організму до тривалого 
тюпання з високою ефективністю роботи помірної інтенсив-

Спеціальна витривалість - це здатність до тривалого перене-
І І І І Н І навантажень, характерних для конкретного виду діяльності. 

Для розвитку витривалості застосовуються різноманітні 
и'і оди тренування, що розділяються на безперервні та інтервальні 
п ищи тренування. Кожний з методів має свої особливості і 

іііікмрпстовується для удосконалення тих або інших компонентів 
иміриналості в залежності від параметрів застосовуваних вправ. 
Міниіристовуючи різні види вправ, коригуючи їх тривалість й 
•••мчісивність, кількість повторень, а також тривалість і характер 
шііиочпііку, можна змінювати фізіологічну спрямованість викону-
М І І Н О Ї роботи. ^ 

Рівномірний безперервний метод полягає в однократному 
інипомірному виконанні вправ малої і помірної потужності 
мни ілістю від 15 - ЗО хв. і до 1- 3 годин. Цим методом розви-

інііімі. аеробні здібності. 
Перемінний безперервний метод відрізняється періодичною 

№ по інтенсивності безупинно виконуваної роботи. Організм при 
иі.нім V працює в змішаному аеробно-анаеробному режимі. 

Перемінний безперервний метод призначений для розвитку 
і. пеціальної, так і загальної витривалості. Він дозволяє 

пні шипіц и аеробні можливості, здібності організму переносити 
«і очні стани, що періодично виникають у ході виконання 
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прискорень і усуваються при наступному зниженні інтенсивносіі, 
привчає спортсменів «терпіти», виховуючи вольові якості. 

Інтервальний метод тренування полягає в дозованому 
повторному виконанні вправ щодо невеликої тривалості (до 2 хв.) 
через строго визначені інтервали відпочинку. Цей метод звичайнії 
використовують для розвитку специфічної витривалості Д О Я К О Ї ' 

небудь визначеної роботи. Цим методом можна розвивати яі 
анаеробні, так і аеробні компоненти витривалості. 

Починаючи роботу з розвитку витривалості, необхідне 
дотримуватися визначеної послідовності побудови тренувань. ІІя 
початковому етапі необхідно зосередитися на розвитку аеробни* 
можливостей, удосконаленні функцій серцево-судинної і дихально 
систем, зміцненні опорно-рухового апарата, тобто розвитк 
загальної витривалості. На другому етапі необхідно збільшити 
обсяг навантажень у змішаному аеробно-анаеробному режимі 
На третьому етапі необхідно збільшити обсяг навантажень з 
рахунок застосування більш інтенсивних вправ, виконуваної 
методами інтервальної та повторної роботи в змішаному аеробно-
анаеробному та анаеробному режимах, і вибірковий вплив н 
окремі компоненти спеціальної витривалості. 

Для розвитку загальної витривалості найбільш простий 
доступним є біг підтюпцем. Перед початком бігових тренуван 
варто пам'ятати і дотримуватися наступних правил: 

-перед тренуванням ретельно перевірте справність свого 
взуття; 

- на ноги варто надягати товсті шкарпетки із суміші вовни 
бавовни; 

-навантаження повинно наростати поступово; 
- бігати слід не рідше 3-х разів на тиждень і не менше 20 хв.; 
- не слід збільшувати швидкість бігу навіть побачивши інших 

бігунів; 
-постійно варто зміцнювати м'язи зводу ступні, щоб 

уникнути розвитку плоскостопості; 
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найбільший тренувальний ефект досягається тоді, коли 
11 алість бігу наближається до 1 години; 

варто стежити за частотою пульсу (ЧСС) - вона не повинна 
пупі більше, ніж 180 ударів у хв. мінус ваш вік. 

Для розвитку спеціальної витривалості інколи використо-
••VI п.ся «біг з тінню» і вправи на снарядах: виконання 5-6 серій по 
и 30 сек. інтенсивної роботи в чергуванні з роботою малої 

мсивності протягом 1 - 3 хв. Після такої серії потрібен відпо-
ішиїк до 10 хв., під час якого виконуються дихальні вправи, 
мііриііи па розслаблення і гнучкість. 

Можна використовувати стрибкові вправи (наприклад, 
і рибки через скакалку): 10-15 сек. інтенсивної роботи повторити 
(і разів через 1,5-2 хв. роботи малої інтенсивності. 

Починати заняття необхідно з розминки, що може проводи-
і їй м вдома або на вулиці. Розминка займає 5 - 6 хв. і складається з 

уиних вправ: кругові рухи руками, тулубом, тазом, нахили 
і в сторони, махи ногами, присідання, підйоми на носки. 

і їм і їм 2 - 3 хв. прискорення ходьби з переходом в біг. 
Спочатку варто вибирати таку швидкість бігу, щоб можна 

пут) спокійно дихати через ніс. Довелося розкрити рот — пере-
мдпіе на крок. Відновили подих - знову бігом. 

Па першому занятті досить 10 хвилин бігу. Якщо не 
шпилить відразу пробігти 10 хв., а приходиться чергувати біг з 
илі.бою, то першим рубежем буде саме 10 хв. безперервного бігу. 

І І І І І І М слід, додаючи щотижня по 1 - 3 хв. (у залежності від 
нмоиочуття), довести час бігу до 50 - 60 хв. 

Після декількох місяців занять можна починати бігати 
іііііпдше, орієнтуючись на частоту пульсу. Гранична його верхня 
11 пні її ця визначається по формулі: 180 мінус вік. Тобто., якщо вам 
пі років, то частоту пульсу при бігу можна довести до 150 ударів 
і чішлину, але не вище, а краще утримувати її на 5 - 10 одиниць 
мил чс. Після закінчення бігу обов'язково варто пройти 2 - 3 хв. 

идким кроком і бажано виконати кілька гімнастичних вправ. 
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Після тренування варто прийняти спочатку теплий, а потім 
контрастний душ. 

Найбільший оздоровчий ефект біг приносить тоді, коли його 
тривалість доведена до години, а регулярність занять - до 5-6 разів 
у тиждень, причому в один з вихідних днів навантаження 
подвоюється. Мінімальна ж норма занять - 3 рази в тиждень по 
30 хв. 

Бігати можна в будь-який час, коли вам більш зручно. Варто 
тільки пам'ятати, що між біговим тренуванням і прийомом їжі 
повинний бути перерва не менш 30 хв. 

Не слід перетворювати оздоровчий біг у спортивний, різко 
збільшуючи швидкість і дистанцію, включаючи в біг прискорення 
і т.п. Не потрібно нічого доводити навколишнім - не починайте 
бігти швидше при зустрічі з іншими бігунами, перехожими. 

Тренуватися можна і потрібно цілий рік. Якщо температура 
повітря нижче мінус 15 градусів, то дистанцію можна трохи 
скоротити, а якщо нижче мінус 20 градусів, то краще скасувати 
тренування. Хоча це не обов'язково. 

Існує ще одна цікава методика занять «біг-загартовування». 
Починати заняття краще при температурі не нижче мінус 2 - мінус 
З градуси. Одяг - шорти, кросівки і вовняні шкарпетки, рукавички, 
вовняна шапочка, для жінок - футболка з нашитої на груди 
смугою вовняної або просто щільної тканини. Перед бігом удома 
треба зробити розминку й енергійний самомасаж, потім кілька 
глибоких присідань. Випити пів стакану гарячого молока з 
розмішаної в ньому чайною ложкою меду. Перший час не слід 
бігати більш 10 - 15 хв. Маршрут повинний починатися і 
закінчуватися біля будинку. 

Для бігу варто ретельно підбирати взуття - найкраще 
підійдуть кросівки на товстій рифленій підошві, бажано з 
вставками, що амортизують. Шкарпетки вовняні. Костюм може 
бути будь-який, що не стискує рухів і що дозволяє дихати тілу. У 
вітряну погоду і при дощі або мокрому снігу можна надягати 
непромокальну куртку. На голову - лижну шапочку або вовняну 
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фічку, що закриває чоло й вуха. Для новачків, при температурі 
нижче мінус 5 градусів, варто надягати вовняну білизну. 

Ііігати краще в лісі або парку. У будь-якому випадку, варто 
••ні•прати місця з максимально чистим повітрям і природним 
фунтом. 

Стежте за своїм здоров'ям і уникайте перетренованості. 
ІІиШнльш об'єктивні показники для самоконтролю - це ваше 
• ммопочуття і частота пульсу. Необхідно знати нормальні 
МІН І Г І П И К И свого пульсу в ранкові і вечірні години. Крім того є 
мрнсіа проба: частота пульсу через 10 хв. після закінчення 
і існування (вона не повинна бути вище 100 ударів у хвилину). 
Ишцо показники ранкового і вечірнього пульсу вище чим 
ннічийно, то варто перевірити свій стан здоров'я у лікаря. 
Ппціпітам з відхиленнями в серцево-судинній системі рекоменду-
і 11.і. н також, особливо спочатку, регулярно вимірювати артеріаль-
ний тиск і знімати електрокардіограму. 

Правила побудови занять бігом. Для успішного вирішення 
щ'іоровчих завдань завдяки бігу треба дотримуватися таких 
припил: 

початкове навантаження за тривалістю та інтенсивністю 
чіп відповідати функціональним можливостям кожного 
шінкретного індивідуума; 

поступове збільшення тривалості бігу без підвищення 
пснвності дає змогу керувати пристосувальними реакціями 

"|и ініізму; 
заняття бігом мають бути регулярними, бо перерви у 

іііміптях спричинюють необхідність внесення поправок до 
'••• шчини та інтенсивності навантаження; 

розпочинати біг рекомендується повільно, поступово 
прискорюючи його до оптимальних величин; 

кожне заняття має закінчуватися заспокійливою ходьбою. 
Для занять бігом рекомендують легкий одяг, що не 

мі"ідувається вітром, м'яке взуття на товстій пружній підошві, 
і і м . и н бажано по пересіченій місцевості на м'якому грунті. Не 
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треба бігати по асфальту і твердому покриттю. Запам'ятайте 
якщо ви бігаєте в кедах або кросівках з тонкою підошвою, то на 
слід бігати по асфальті! Для новачків краще вибрати рівну трасу, 
але поступово варто переходити до бігу по пересіченій місцевості. 

3.5. Основи техніки оздоровчого бігу 
Оздоровчий біг має свою специфічну техніку, яка від 

різняється від спортивної. Оздоровчий біг виконують так: руки 
зігнуті в ліктьовому суглобі, пальці напівзігнуті, м'язи рул 
розслаблені; довжину кроку визначають індивідуально; оптимал7. 
ність його зумовлена відсутністю напруження під час від-
штовхування, незначними вертикальними навантаженнями. 

При постановці ноги на грунт слід уникати перевантаження 
онорно-рухового апарату; дихання в процесі бігу здійснюється 
через ніс і напіввідкритий рот одночасно. Під час бігу стопа 
опускається на землю повністю. Біг має бути вільним, не 
спричинювати неприємного відчуття (біль у серці, аритмія, 
задишка). Оздоровчий біг не повинен призводити до 
перевищування припустимого максимуму частоти скорочень 
серця (ЧСС). 

Припустима ЧСС при виконанні бігового навантаження 
визначається віком того, хто займається спортом. 

Після перших занять оздоровчим бігом може спостерігатися 
неприємне відчуття. Це свідчить про розширення судин і про 
поліпшення живлення м'язів. Тимчасово слід зменшити відстань і 
швидкість бігу. Після кількох занять біль у м'язах зникає. Однак 
якщо заняття припинити, то при дальшому відновленні бігу, 
больові відчуття з'являються знову, бо з організму не встигають 
виводитися продукти розпаду. 

Ефективним засобом, що сприяє виведенню продуктіи 
розпаду з організму, є масаж, самомасаж, водні й теплові 
процедури, вправи на розслаблення. 

Постановка стопи з п'яти. Це зовсім не означає, що бігун 
тупотить п'ятами, - просто п'ятка першою торкається грунту, а 
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у цей момент знаходиться трохи вище. Вже в наступній 
Ін", ще до проходження вертикалі, носок м'яко опускається на 
!• млю. 

Саме з цього способу постановки стопи повинно починатися 
нриичашія до бігу. Для слабко підготовлених людей, зі слабким 
і імііим здоров'я, цей спосіб досить довго може залишатися єдино 
мисливим, тому що інші вимагають більш-менш гарної 
мі'І пивної форми. 

Постановка стопи від носка. Найбільш досконалий, 
прийнятими всіма спортсменами спосіб, що забезпечує 
чпріизаційне, плавне навантаження ноги. Це, звичайно, не 
ч рсв'яний», «гарцюючий» біг на носках. У момент постановки 

і инш п'ята трохи піднята над ґрунтом і без зволікання, м'яко 
ішуі'клється на нього. Однак під час опори тиск на передню 
• ні ппіу стопи залишається помітно більшим, ніж на задню. Цей 
НІН К) вимагає гарної попередньої підготовки, великої утягнутості 
і ніш гомілки. Головне - поступове, рівномірно розподілене в 
мири інтервалах часу, навантаження стопи. 

Постановка стопи відразу на всю площину. Цей спосіб 
чірикіерний для середньо підготовлених людей. В оздоровчому 
«и V не слід абсолютизувати жоден з цих способів. В залежності 
••і її індивідуальних особливостей, ступеня тренованості, 

и їм ненця, самопочуття перед пробіжкою, якості взуття і 
риття не тільки можна, але і потрібно переходити (по потребі) 

• іншого способу на іншій. Це особливо важливо при місцевому 
іимлеині м'язів гомілки, стопи або гомілковостопного суглоба. 

Робота ніг. Навантаження на суглоби залежать не тільки від 
іобу постановки стопи. Рух ноги вперед повинний 

нім окуватися за рахунок роботи коліна. Це значить, що нога 
щіиіі. сильно згинається в колінному суглобі при пасивному 
н і • 11 іннанні гомілки і дозованому розслабленні м'язів стегна. В 
І Н Ш О М У випадку виникає зовсім марне навантаження на колінну 
•ніщ-мку і весь колінний суглоб. Найгрубша помилка - винесення 

міни стопою вперед у сполученні з раннім розгинанням гомілки. 
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Стопа в момент приземлення швидко рухається вперед щодо 
землі. Швидкість бігу загальмовується, і практично вся маса тіла 
обрушується на суглоби. 

Довжина кроку. Дуже важливо вибрати оптимальну для 
себе довжину кроку. Прагнення мксимально подовжити крок 
приводить до порушення плавності бігу, «натиканню» на ногуї 
вимагає великої витрати сил і різко збільшує навантаження на 
суглоби. Частий перемінний біг не дає належний оздоровчиїі 
ефект: м'язи скорочуються незначно, а суглоби забезпечують лише! 
передачу опорних і відштовхуючих зусиль. 

Довжина кроку залежить від росту і довжини ніг, маси тіла, 
рівня тренованості, способу постановки стопи і швидкості бігу. 

Постава бігуна. Основна вимога - вертикальне положення 
тулуба. Воно забезпечує необхідний баланс між «переднім» і 
«заднім» кроком. Надмірний нахил уперед збільшує «задній» крок 
і разом з тим створює небезпеку «натикання» на ногу при 
постановці стопи. Відхилення тулуба назад викликає зайвиІІ 
підйом стегна і робить біг напруженим, «гарцюючим»; при цьомуі 
голова, як правило, трохи закидається назад. Не треба сутулитись 
Необхідно уникати бічного розгойдування, скручування тулуба. 

Робота рук. Руки повинні бути зігнуті в ліктях приблизш 
під кутом 90° або трохи меншим. При недостатньому згинанні 
досить швидкому бігу робота рук вимагає великих витрат сил. У 
неї включаються додаткові м'язи тулуба, їхню напругуі 
затрудняють вільний рух у суглобах грудної клітки і плечового 
пояса під час вдиху, дихання стає напруженим, поверхневим. 

Одяг. Болоневі куртки і штани краще не одягати (хіба що 
при сильному вітрі) - у них тіло не дихає. Вдягатися треба 
відповідно до погоди, але краще так, щоб у міру прогрівання, 
через кілька кіл, частина одягу, наприклад, верхню куртку, можна 
буде зняти. Якщо бігати тривалий час і правильно харчуватися, то 
можна сполучити біг із загартовуванням - поступово, уже по ходу 
бігу, роздягатися аж до спортивних трусів, звичайно з 
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іІ»«чуваиням власних можливостей і погоди. Ближче до кінця бігу, 
ті ш іанніх колах, можна поступово вдягатися. 

Іручніше за все дозувати навантаження, бігаючи колами, на 
і шпоні, тим більше, що недалеко від будь-якого будинку є 

шиї пі,ний стадіон. Бігати, в принципі, можна в будь-який час, але 
»іінщс з 16 до 19 годин. Бігати потрібно через день або три рази в 
іижцені,. Саме при такому режимі бігу ефект капіляризації 
цім имальний, а небезпека перетренування мала. 

<.6. Організація і методика занять оздоровчою ходьбою 
Оздоровча ходьба - самий доступний вид фізичних вправ 

може бути рекомендована людям всіх вікових груп, які мають 
І'ішу підготовку і стан здоров'я. Особливо ходьба корисна людям, 
•••і ведуть малоактивний спосіб життя. Під час ходьби тренуються 
м мій, серцево-судинна і дихальна системи. Під час ходьби можна 
пні і и напруження, заспокоїти нервову систему. Оздоровчий вплив 

• ні,би, полягає в підвищенні скорочувальної здатності міокарда, 
инлі.піення діастолічного об'єму серця і венозного повертання 
••рипі до серця. 

Ходьба як засіб збереження здоров'я була внесена в 
мі'дицинські трактати уже в IV ст. до н.е. Діоклес рекомендував 
то п ті далекі часи здійснювати перед сходом сонця прогулянки 
іііі 1-2 км. 

В залежності від темпу і виду ходьби енерговитрати під час 
• і • * і зростають від 3-8 до 10-12 разів. В стані спокою людина 

рачає в середньому 1,5 ккал/хв. енергії. Під час ходьби зі 
идкістю 5-6 км./год. людина вагою 54 кг витрачає 4,2 ккал./хв., 

' кі - 5 ккал/хв., 90 кг - 6,1 ккал/хв. Витрати енергії під час 
іиіічайної ходьби збільшуються не менше ніж в 3-4 рази. 

В залежності від швидкості розрізняють наступні різновиди 
міньби: 

- повільна ходьба (швидкість до 70 крок/хв.). В основному 
рекомендується хворим, виздоровлюючим після інфаркту міокарда, 
НІН хворим з вираженою стенокардією. Для здорових людей цей 
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темп ходьби майже не дасть тренувального ефекту; 
-ходьба із середньою швидкістю в темпі 71-90 крок/хв. (3-

км/год.) Вона в основному рекомендується хворим із серцеву 
судинними захворюваннями, тренуючий ефект для здорових 
людей невеликий; 

-швидка ходьба в темпі 91-110 крок/хв. (4-5 км/год 
Забезпечує тренуючий ефект на здорових людей, 

- дуже швидка ходьба в темпі 111-130 крок/хв. Дає дужН 
потужний тренуючий вплив. Але не всі, навіть здорові, 
витримують цей темп на протязі більшого або меншого часу. І] 
залежності від швидкості ходьби і маси тіла тренуючого 
витрачається від 200 до 400 ккал за годину і більше. 

Тренувальний ефект ходьби визначається частотою пульсу, 
ЧСС в процесі ходьби, яка використовується в оздоровчіІІ 
фізичній культурі для ефективного впливу на серцево-судинну 
систему, повинна бути в межах 65-80% від максимальної ЧСС для 
кожного віку. Навантаження менш низької інтенсивності по 
викликають необхідних позитивних зрушень в апараті кровобігу, 
хоча і покращують самопочуття і настрій. 

Для реалізації оздоровчого впливу ходьби необхіднії 
врахувати три показники: час ходьби, її швидкість і відстань. ІІи 
перших заняттях довжина дистанції може складати біля 1,5 км, а и 
майбутньому вона збільшується через кожних два заняття по 300-
400 м, доводячи дистанцію до 4,5-5,5 км. Спочатку можна ходити: 
по рівній місцевості, а потім по пересічній місцевості, починаті 
слід з повільного темпу, а потім при відсутності стиснення І 
грудях, болі в області серця, прискореного серцебиття, голово» 
кружіння і подібних симптомів можна переходити до середнього 
швидкого темпу. Тривалість перших занять складає в середньому 
25 хв., в подальшому вона зростає до 60 хв. Кількість занять і 
тиждень 4-5. 

Вплив оздоровчої ходьби на чоловіків і жінок однаковим 
Оздоровчий ефект ходьби може бути досягнутий в різному віці. 
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3.7. Медико-педагогічний контроль під час занять бігом 
Завдяки бігу можна досягти позитивного ефекту у вирішенні 

і/іоровлення, але одночасно і завдати шкоди здоров'ю. Так, 
'Гїишравдано інтенсивний і тривалий біг спричинює перевтому 

рцсво-судинної системи і розвиток різних патологічних процесів. 
Тривалий біг по асфальту і твердому покриттю зумовлює 

'Грсвантаження хрящових тканин суглобів нижніх кінцівок і 
І ••*!> іа. Тому біг як засіб оздоровлення треба застосовувати точно 

ні рекомендаціями лікарів і під керівництвом спеціалістів при 
ітриманні контролю за рівнем дії на органи і системи організму. 

1>удь-яка циклічна робота, і особливо біг, ставить підвищені 
иіімоги до функціонування серцево-судинної і дихальної систем. 
Ці- явище спричинюється підвищенням інтенсивності процесів 
німіну, а отже, значним збільшенням споживання кисню. На 

псу навантаження циклічного характеру (біг) виникає дефіцит 
мишо, Я К И Й зберігається протягом усього періоду роботи. Після 
миі'рпіення роботи кисневий борг повертається до вихідного рівня 
ми / —8-й хвилині (М. М. Амосов, 1989). 

Отже, максимальне споживання кисню — важливий 
<|н ііологічний показник, що відбиває здатність організму 

велику потребу тканин у кисні за граничної активації 
|і,мкцій серцево-судинної і дихальної систем. Цей показник є 
и мовним під час визначення функціонального стану і 

нрпнездатності людини з допомогою навантажувальних тестів. 
Визначенням стану серцево-судинної системи є кількість 

• чрочень серця у спокої. Так, у добре функціонально 
МІМІоювлених спортсменів (лижники, бігуни, плавці та ін.) 
ііи юта пульсу становить 38—44 за 1 хв. У малотренованих осіб 
"II показник на 20—30 скорочень більший, з істотною 
•НІІIIII IIIвністю. 

Найпростішим і найоб'єктивнішим показником реакції 
"рі/імізму на навантаження під час бігу є частота пульсу. ГІульс 
мимірюють до початку бігу, у процесі бігу, після його закінчення і 
ш/і час відпочинку. 
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Пульс вимірюють пальпаторно або інструментальним) 
методами протягом 10 с. Перемножуючи виміряний результа' 
на 6, визначають пульс за 1 хв за зміною пульсу після бігу (перш 
10 с визначають інтенсивність навантаження). Величину трену 
вального навантаження можна визначати за швидкістю віднов 
лення пульсу. Якщо величина навантаження відповідає функці 
ональним можливостям організму, через 10 хв після фінішу пульс 
повинен бути менше 100 ударів за 1 хв (уд/хв.). При оптимально-
му біговому навантаженні через 40—60 хв частота пульс) 
повертається до вихідного рівня. Якщо відновлення не 
відбувається, то організм до такого навантаження не готовий. 

Оскільки реакція організму на бігове навантаження залежитьі 
не лише від тривалості та інтенсивності бігу, а й від статі, віку,! 
функціональної підготовленості людини, більш точноюі 
рекомендацією буде виконання бігового навантаження під часі 
контролю інтенсивності його за пульсом. Важливість цієїі 
рекомендації в тому, що виконання бігу за кількістю скорочень 
серця 110—120 уд/хв. незначно діє на функціональний розвиток 
серцево-судинної системи. Щоб бігове тренування було досить 
ефективним, частота скорочень серця має бути у діапазоні не 
менш як 120—130 уд/хв. 

У процесі контролю за реакцією організму на певне 
навантаження критерієм оцінки може бути кількість скорочень 
серця за хвилину. Доступним способом є визначення пульсу після 
дозованого навантаження (10 присідань). Якщо різниця пульсу 
становить 10—12 уд/хв., то навантаження незначне. Якщо різ-
ниця перевищує 30 уд/хв., то навантаження значне. Різниця у 
35—40 уд/хв. свідчить про необхідність звернутися до лікаря. 

Слід урахувати, що стан підготовленості людини, а також вік 
її потребують істотних корекцій у дозуванні вправ та 
інтенсивності їх. Так, практично здорові особи до 40 років 
виконують вправи при ЧСС 130—140 уд/хв. У людей старшого 
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піку навантаження має бути таким, щоб пульс не перевищував 
І.'О 130 уд/хв. 

І Іа початку занять оздоровчою ходьбою рекомендується 
паруватися даними, наведеними у табл.15. 

Таблиця 15 
П р и п у с т и м а Ч С С при в и к о н а н н і б і гово ї р о б о т и 

з а л е ж н о від віку 

Ііік, років Припустима ЧСС 
за 1 хв 

Вік, років Припустима ЧСС 
за 1 хв 

2 0 - 3 0 195 5 1 - 6 0 170 

3 1 - 4 0 190 6 1 - 7 0 160 

4 1 - 5 0 185 71 - 80 145 

У процесі заняття оздоровчою ходьбою і бігом з метою 
іпі-реження ефекту пристосувальних реакцій організму наванта-
ження поступово збільшують. При цьому ступінь збільшення 
іншннна бути оптимальною. Збільшуючи навантаження, слід 
риховувати підготовленість, стать і вік тих, хто займається. 

Залежно від стану здоров'я і функціональної підготовленості 
ишісдені у таблицях рекомендації можуть трохи змінюватися, 

ирактер змін визначають на підставі педагогічного контролю і 
•одичного висновку. 

3.8. П р о т и п о к а з а н н я д л я з а н я т ь б і г о м 

І Іриведемо протипоказання, за наявності яких, бігати катего-
рично заборонено: 

-вроджені пороки серця та мітральний стеноз (звуження 
передсердно-шлункового отвору); 

-перенесений інсульт або інфаркт міокарда; 
-різко виражені порушення серцевого ритму, типу мигот-

ім ної аритмії; 
-недостатність кровообігу або легенева недостатність; 
-висока артеріальна гіпертензія (артеріальний тиск 180 на 
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110 і вище), стійка до дії медикаментозної терапії; 
-хронічні захворювання бруньок, тиреотоксикоз і цукровиі 

діабет, не контрольований інсуліном; 
- глаукома і прогресуюча короткозорість 
- будь-яке гостре захворювання, включаючи простудні, 

також загострення хронічної хвороби. 
Пацієнтам з перерахованими вище захворюваннями 

рекомендується використовувати для лікування методик 
природної стимуляції захисних систем, і в першу чергу - дієт 
хатха-йогу, релаксацію. Якщо ж у вас будь-яке інше хронічн 
захворювання, то після як мінімум місячного курсу лікування 
спробувати почати заняття оздоровчим бігом. Але спочатку 
необхідно вирішити питання - чи не протипоказаний біг у даниіі 
момент. Потрібно обговорити можливість бігу з лікарем. 

Пацієнтам з невеликими відхиленнями здоров'я і і 
мінімальними змінами в серцево-судинній системі можна 
займатися самостійно, з дозволу лікаря. 

Запитання для самоконтролю 
1.Значення бігу, стрибків і метань під час вирішення 

оздоровчих завдань. 
2.Розкрийте медико-біологічний аспект оздоровчого бігу. 
3.Охарактеризуйте лікувально-оздоровчий вплив легкоатле-

тиних вправ на організм людини. 
4.Правила побудови занять оздоровчим бігом. 
5.Критерії оцінювання об'єму та інтенсивності оздоровчого 

бігу. 
б.Особливості техніки оздоровчого бігу. 
7,Особливості методики застосування оздоровчої ходьби. 
Б.Способи самоконтролю під час застосування оздоровчого 

бігу. 
9.Протипоказання до занять оздоровчим бігом 
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РОЗДІЛ 4. 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 

ТЕХНІКИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИМ ВИДАМ 
4.1. Принципи навчання легкоатлетичних вправ 

у фізичному вихованні 
Легка атлетика посідає провідне місце у системі фізичного 

инчініапня. Завдяки різноманітності її видів, має неабияке 
прикладне значення, адже набуті на заняттях якості та навички 
III похідні у побуті, трудовій діяльності і, особливо, військовій 
і 'іу/кОі. 

Різноманітність, доступність, усебічність впливу легкоатле-
іігіних вправ, можливість чіткого дозування навантаження, 
іііірііпіяно простота місць занять створюють умови для їх застосу-
••іі 11 н н з оздоровчою метою. 

Проведення занять у несприятливих метеорологічних 
имііїх, спортивна боротьба з сильним суперником, дотримання 

іі|інііііл і спортивної етики сприяють формуванню моральних і 
мнімжих якостей спортсмена: цілеспрямованість, рішучість, 
н і иїсть, патріотизм, ініціативність тощо. 

Процес фізичного виховання базується на основних 
иіишципах дидактики. Принципом називають основне положення, 
янім керуються під час конкретної діяльності, наприклад у спор-
і іншому тренуванні, навчанні, в системі фізичного виховання. У 
ирпцесі навчання бігу, стрибків і метань слід керуватися 
іірішципами свідомості, активності, наочності, доступності, 
II', н-матичності, послідовності і міцності. При цьому в системі 
|ц пічного виховання на відміну від спортивного тренування 
ні .шия має свої характерні ознаки. Так, у фізичному вихованні 
іііпохідність тривалості навичок трохи менша. Істотно 
ш/іргшяється і реалізація принципу свідомості. Так, у спортив-
І І И М У іренуванні поряд з прагненням «хочу бути сильним», «хочу 

Ц І П І красиву фігуру» і «хочу навчитися грати у футбол» є 
іпіиііація досягнень розрядних нормативів Єдиної спортивної 
і ік | і ікації і місць на змаганнях різного масштабу. У фізичному 
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вихованні мотивації набагато слабші. Тому треба реалізувати такс 
поняття, як усвідомлена необхідність, що сприяє більш повній 
реалізації принципів свідомості й активності. 

Принцип свідомості. Реалізація цього принципу полягає н 
тому, що той, хто займається, повинен усвідомити, що і з якою 
метою виконувати, як виконувати, чому саме так, а не інакше. 

При цьому мають на увазі творче ставлення до вивчення 
техніки конкретного руху, самостійне оцінювання та аналіз 
результатів навчання на основі контролю і самоконтролю за 
виконанням фізичних вправ. Щодо цього дуже важливою с 
термінова інформація про якість виконання рухів (кінематична й 
динамічна структура). 

Принцип активності базується на свідомому виконанні рухів 
і самостійному застосуванні їх у різних умовах побутової, 
трудової і військової діяльності. 

Активність значною мірою зумовлена зацікавленістю. Якщо 
зацікавленість виражена недостатньо або її немає взагалі, слід 
керуватися усвідомленою необхідністю. В деяких випадках актив-
ність підвищується завдяки примушуванню. При цьому примушу-
вання має носити прихований характер, але бути дуже коректним. 
Наприклад: «Діти, ходімо збирати каштани» (прогулянка), «Діти, 
давайте бігати швидше», «Давайте доженемо». 

Принцип активності має на меті ініціативу, самостійність і 
творче ставлення до процесу навчання. Активність учнів не 
суперечить керівній ролі педагога. Лише оптимальне співвід-
ношення активності педагога і учня зумовлює успішне вирішення 
завдань навчання. 

Принцип наочності. Протягом усього процесу навчання 
техніці використовуються різні засоби наочності. До цих засобів 
належать насамперед безпосередній показ вправ педагогом, 
демонстрування відеозапису, таблиць, схем, кінокільцівок, 
фотографій, рисунків та ін. Показ поділяють на безпосередній, 
опосередкований, лідируваний, акцентований, дзеркальний, 
імітаційний. 
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Навчаючи простим вправам, як правило, використовують 
ні пісний показ, наприклад стрибка у довжину з місця. Під час 

ічання складних вправ їх ділять на елементи. Стрибок з 
м рдиною поділяють на біг з жердиною, посилання жердини в 
ішроб, вис на жердині, перехід планки і приземлення. Навчаючи 
п'мііці, доцільно застосовувати підвідні вправи, які за технікою 
штопання нагадують вивчені рухи. 

Принцип доступності. Складність і обсяг рухів, що 
ті "чаються, мають відповідати силам і здібностям спортсмена. 
Ірина зазначити, що відсутність складності зумовлює малу 
чіцікавленість виконання рухів, а це знижує ефективність процесу 
і'ііичання. Рівень підготовленості, особливо фізичної, у людей 
ч пішо відрізняється. Тому при підборі засобів і методів навчання 
необхідний індивідуальний підхід, що зумовлює реалізацію 
принципу доступності. 

Принцип систематичності й послідовності. Дотримуючись 
принципу систематичності, викладач керується необхідністю 
•є і одично обгрунтованого повторення вправ, чергування їх та 

ініервалів відпочинку. Реалізація принципу систематичності 
иоіппіна передбачати такі положення: 

- Повторення фізичних вправ потребує оптимальної кількості 
ріі іін. 

- Багаторазове виконання вправ призводить до стомлення, 
юму потрібні оптимальні інтервали відпочинку між 
поширеннями. 

- Навчання, що відбувається на фоні стомлення, ма-
і"'л|)ективне і призводить до помилок, тому у процесі навчання 

моїрібний педагогічний контроль і самоконтроль за рівнем 
11 рн нездатності. 

Виконуючи вправи, слід керуватися правилом від головного 
ні другорядного, від легкого до важкого, від відомого до 
иоіідомого. Порушення цього правила призводить до засвоєння 
неправильних рухів (помилок). Помилки у техніці є причиною 
порушень послідовності навчання. При цьому кінцевий результат 
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навчання — вміння або навички — дуже викривлений, а іноді' 
взагалі не придатний для практичної реалізації. 

Принцип міцності у процесі навчання має особлииоі 
значення у системі спортивного тренування. Особливо яскраво па 
виражено у таких рухах, як виконання штрафного кидка и 
баскетболі, перехід планки при стрибках у висоту та ін. Має місип 
і варіабільність навички (одинадцятиметровий удар у футболі ти 
ін.), який також забезпечується міцністю навички. 

У процесі фізичного виховання значимість цього принципу 
дещо інша. Так, є міцні навички, необхідні у професійнім 
діяльності людей, при використанні бігу як засобу оздоровлення, і 
метою економії психічної та фізичної енергії. 

Реалізація принципів навчання у фізичному вихованні 
повинна здійснюватися у тісному взаємозв'язку їх з урахуванням 
характерних сторін процесу фізичного виховання і фізичного 
тренування. 

Мотиваційна сторона. Мотив — це усвідомлена діяльність 
людини, спрямована на досягнення мети. Мотив виникає під 
впливом конкретної потреби життєдіяльності людини. Мотиви 
формуються на основі бажань та інтересів. У фізичному 
вихованні, як і в інших видах діяльності, бажання та інтереси 
повинні мати особистісний характер і разом з тим відповідані 
інтересам суспільства. Так, заняття фізичною культурою 
спрямовані на формування фігури, постави, розвитку якостей, 

, . . . 
зміцнення здоров я та ін., а також ті, які сприяють готовносм 
людини до праці і захисту Батьківщини. 

Інтелектуальна сторона. Інтелектуальна діяльність — цс 
діяльність розуму на базі відчуття, сприйнять, пам'яті, мислення, 
уявлення, що визначає здатність до вивчення, розвитку іі 
раціонального використання знань, умінь і навичок у життє-
діяльності. Важливою частиною інтелектуальних властивостей 
людини є самооцінка. Вміння правильно і самокритично оцінити 
свої дії, результати їх визначає ефективність будь-якого процесу, и 
тому числі і фізичного виховання. 

108 



І моційна сторона. У фізичному вихованні і спортивному 
«Існуванні результат діяльності здебільшого залежить від уміння 
( Й І С І І іувати емоційні прояви. При цьому оптимальний емоційний 

киї сприяє досягненню високого рівня працездатності. Надмірні 
віннпйні прояви знижують рівень спеціальної працездатності. 
І Інші пізні емоції дають змогу більш якісно протистояти стомлен-

і І.піриклад, пофарбованість залу (колір), розміщення снарядів, 
міка дають змогу збільшити кількість повторень, тривалість 

| М І Г І Н І М т а і н . 

4.2. Методика навчання техніці спортивної ходьби 
Техніка. Усі види ходьби належать до циклічних рухів, де 

і нміісіійним циклом є два кроки, виконані лівою і правою ногою. 
Кпц.ба - найпоширеніший природний спосіб пересування. Під 
і*іі ходьби людина весь час опирається об землю однією ногою 

іидиночна опора) або обома (подвійна опора), в той час як при 
ПІ ІV одноопорні періоди чергуються з безопорними (фазою 
М И Л І , о т у ) . 

Спортивна ходьба має багато спільного із звичайною, але 
пі'ічно складніша за координацією й ефективніша. Швидкість 
ііпр гивної ходьби може бути в 2—2,5 раза більшою від звичайної 

•ІІ . ІСЛІДОК довших кроків і більшої їх частоти (при звичайній 
плі.бі довжина кроку 80—90 см, а при спортивній— 105—120 см; 
іін юта кроків за хвилину становить відповідно 110—120 см та 
ІИП 200 см і більше). 

Аналізувати техніку спортивної ходьби зручніше з 
іпшоопорного положення скорохода в момент вертикалі (рис. 2). 
1 'нирка нога випрямлена в коліні, махова зігнута і маятнико-
І І І І Ц І О Н И М рухом стегна виноситься вперед і трохи вгору. 
1 іщіпчасно з просуванням ЗЦМ тіла вперед опорна нога, зали-
нкііичксь випрямленою, переходить з вертикального положення у 
ипміле. В момент, коли стопа, відштовхуючись, ще торкається 
миском ґрунту, друга нога закінчує випрямлення вперед і 
• пнювиться п'яткою на ґрунт. 
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Двоопорне положення триває соті частки секунди, потім ваг і 
тіла переноситься на ногу, виставлену вперед. Після відштов-
хування стопою гомілка трохи піднімається вгору-назад під дією 
інерційно-реактивних сил, що виникають внаслідок переміщення 
тіла вперед і руху стегна вниз-вперед. Використовуючи цей рух, 
спортсмен швидко елементи ходьби звичайної. Тому, перш ніж 
приступати до навчання спортивної ходьби, бажано усунути 
відхилення від правильної ходи з тим, щоб учень міг ходити 
вільно і природно. 

Навчання. Початківець повинен уміти виконувати такі вправи: 
Нахил тулуба вперед з різних вихідних положень — стоячи 

ноги разом, нарізно; сидячи ноги разом і ноги нарізно. 
Колові рухи тазом. 
Ходьба на п'ятках з піднятими носками по доріжці стадіону, 

піску або іншому м'якому грунту. 
Ходьба прямо з натискуванням кистями рук на колінний 

суглоб до повного випрямлення ніг. 
Ходьба на гору ставлячи випрямлені ноги і натискаючи на 

колінний суглоб до відчуття повного розгинання ноги. 
Ходьба із якомога вищим підніманням носка стопи вгору і 

перекатом з п'ятки на всю стопу. 
З вихідного положення ноги на ширині плечей із штангою на 

плечах, руки на кінцях грифа або диска — повороти тулуба, 
починаючи вправу з руху таза вперед. 

Після цього приступають до безпосереднього навчання 
техніки спортивної ходьби. 

Завдання 1. Створити правильне уявлення про техніку 
спортивної ходьби. 

Засоби. 1. Пояснення суті і особливостей техніки спортивної 
ходьби. 2. Роз'яснення правил і організації змагань. 3. Демонстру-
вання техніки спортивної ходьби (зразковий показ, розбір 
кіиограм, кіно-кільцівок, схем, фотографій). 4. Самостійні спроби 
учнів пройти спортивною ходьбою 2—3 рази відрізки по 60— 
80 м. 
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Рис. 2. Елементи спортивної ходьби. 

Рис. 3. Вплив повороту таза на довжину кроку під 
час ходьби. 

Методичні вказівки. Після пояснення техніку демонструють 
11 змагальною і меншою швидкістю. 

Завдання 2. Навчити ставити ногу і робити перекат через 
і сопу. 

Засіб. Ходьба прямо по 60—80 м ставлячи випрямлену в 
коліні ногу до середньої лінії тулуба з перекатом через зовнішню 
чистину стопи. 

Методичні вказівки. Руки рухаються, як і при звичайній 
чодьбі. Ходьбу поступово прискорюють, збільшуючи частоту кроків. 

Завдання 3. Оволодіти рухами таза навколо вертикальної осі, 
поєднуючи їх з рухами ніг. 

Засоби. 1. Стоячи на місці, навперемінне перенесення ваги 
мла на опорну ногу з виведенням таза і коліна вільної ноги. 
',. Ходьба широким кроком, акцентуючи рухи таза навколо 



вертикальної осі. 3. Ходьба із ставленням правої стопи зліва, а 
лівої — справа від середньої лінії («плутана хода»), 4. Ходьба 
попередньо повертаючи таз і ставлячи ногу до лінії. 

Методичні вказівки. Відрізки для ходьби до 100 м; акцеп-
тувати увагу на рухи таза навколо вертикальної осі. 

Завдання 4. Навчити рухів руками у спортивній ходьбі. 
Засоби. 1. Стоячи на місці, навперемінні рухи руками вперед-

всередину до середньої площини тіла і назад трохи назовні. 2. 
Ходьба з майже випрямленими руками. 3. Ходьба із згинанням 
рук під різним кутом. 4. Спортивна ходьба в цілому. 

Методичні вказівки. Рухи руками треба виконувати вільно, 
без зайвого напруження. 

Завдання 5. Удосконалюватися в техніці спортивної ходьби 
по прямій. 

Засіб. Спортивна ходьба по прямій. 
Методичні вказівки. Учні багаторазово проходять відрізки до 

100 м, викладач уважно стежить за кожним з них, допомагає 
усунути помилки повторенням раніше вивчених вправ. 

Завдання 6. Оволодіти технікою спортивної ходьби по 
повороту. 

Засоби. 1. Повільна спортивна ходьба на повороті. 2. Те саме, 
у швидкому темпі. 3. Спортивна ходьба в швидкому темпі по колу 
діаметром 15—20 м. 4. Спортивна ходьба «змійкою». 5. Ходьба на 
повороті з виходом на пряму. 6. Ходьба по прямій з входом у 
поворот. 

Методичні вказівки. Під час ходьби на повороті треба 
стежити, щоб учні розвертали ступні носками до центра кола і в 
цей же бік нахиляти тулуб. 

При ходьбі на повороті проти стрілки годинника праву руку 
відводять назад-назовні більше, ніж під час ходьби прямо. 
«Змійкою» ходять таким чином: 5—6 кроків по дузі вліво і стільки 
ж кроків вправо. 

Завдання 7. Навчити особливостей техніки спортивної 
ходьби на підйомах і спусках. 
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Засоби. 1. Спортивна ходьба на гору. 2. Те саме, згори. 
Методичні вказівки. Спочатку вправи виконують на поло-

іиму спуску, поступово збільшуючи крутість. Швидкість також 
іростає в міру оволодіння технікою ходьби. Під час ходьби на 
• пру треба нахиляти тулуб вперед і тим більше, чим крутіший 
підйом. Щоб не зменшувати швидкість ходьби, збільшують 
шстоту кроків. 

Завдання 8. Удосконалення в техніці спортивної ходьби. 
Засоби. Спортивна ходьба на 100—400 м з різною швидкістю. 
Методичні вказівки. Ходьбу виконують на рівному місці, на 

попороті і на похилій дорозі. Довжину відрізків шляху можна 
поступово збільшувати до 400 м і більше. Викладач контролює 
мічність, узгодженість і вільність рухів. 

4.3. Методика навчання техніці бігу на середні і 
довгі дистанції 

Техніка. Одним з найпоширеніших видів руху людини є біг. 
І І І І па середні і довгі дистанції належить до вправ на витривалість. 
Нк правило, бігти починають з високого старту. На 1500, 5000 і 
КНЮО м дається загальний старт, на решті дистанцій спортсмени 
ніжать по різних доріжках. 

При високому старті спортсмен ставить попереду сильнішу 
ногу, а другу відставляє на 2—3 стопи назад на носок. Під час 
і іарту на 800 м за командою «На старт!» він згинає обидві ноги, 
пш у тіла переносить на передню, одночасно виставляючи вперед 
ні путу в лікті протилежну руку (рис. 4), в інших варіантах стар-
і у — опускає її на грунт (рис. 5) або обидві руки вільно вниз. 

Рис. 4. Положення бігуна в першому варіанті 
високого старту по команді «На старт!» 
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Рис. 5. Положення бігуна в другому варіанті високого старту по 
команді «На старт!» 

Рис. 6. Положення спортсмена на початку бігу з високого старту 

Перший і третій варіанти стартового положення застосо-
вують в основному на 1500 м, 5000 м і 10000 м, другий — на 
800 м і 1500 м. 

По команді «Руш!» (пострілі) треба своєчасно і швидко 
розпочати біг, якомога більше нахиливши тулуб вперед (рис. 6). 
Поступово нахил тулуба зменшують, збільшують довжину кроків, 
біг прискорюють до вільного бігу на дистанції. 

Для техніки бігу на дистанції характерні: невеликий нахил 
тулуба вперед (у середньому 4—6°; чим більша швидкість, тим 
більший нахил, і навпаки); таз подається вперед; положення 
голови пряме, плечі вільно розправлені, ненапружені. Бігун вільно 
й енергійно виносить стегно махової ноги коліном вперед і 
одночасно повністю випрямляє поштовхову ногу. Довжина кроку 
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мі»ке коливатися в межах 160—215 см і залежить (навіть у того 
пмого бігуна) від якості доріжки, взуття, метеорологічних умов 

ннцо. 

Рис. 7. Біг на середні дистанції 

(Л 

Рис. 8. Біг на довгі дистанції 

Через те що біг — вправа циклічна, для аналізу техніки 
імї ить розібрати один цикл рухів — подвійний крок. Найважли-
пішим моментом у бігу є активне проштовхування вперед з 
іншрямленням поштовхової ноги й одночасним винесенням 
"перед зігнутої у колінному суглобі махової ноги (рис. 7, рис. 8 / 
КУТ відштовхування у бігунів на середні дистанції може бути 
•М> — 48°, у бігунів на довгі дистанції 49 — 50°. 

Навчання. Завдання 1. Створити правильне уявлення про 
іичніку бігу на середні і довгі дистанції. 

Засоби. 1. Пояснення суті й особливостей техніки бігу. 
'. Роз'яснення правил змагань. 3. Демонстрація техніки бігу на 
ісрсдні і довгі дистанції (зразковий показ, розбір кінограм, 
кшокільцівок, схем, фотографій). 4. Виконання бігу на відрізках 
пі) -80 м (2—3 рази). 
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Методичні вказівки. Біг по прямій, швидкість доступна 
(звичайно середня). Демонстрація бігу (викладачем, підготов-
леним спортсменом) і по прямій, і на віражі. 

Завдання 2. Навчити правильних бігових рухів. 
Засоби. 1. Біг закидаючи гомілку назад. 2. Біг високо підніма-

ючи стегна. 3. Дріботливий біг з переходом на звичайний. 
Методичні вказівки. Вправи виконують на відрізках 20—40 м. 

Під час виконання першої вправи руки вільно опустити вподовж 
тулуба, намагаючись п'ятками торкнутися сідниць. Другу вправу 
виконують також з опущеними руками, якомога менше просуваю-
чись вперед. У третій вправі тулуб і опорна нога становлять пряму 
лінію 

Завдання 3. Навчити відштовхуватися під час бігу. 
Засіб. Біг стрибками з ноги на ногу. 
Методичні вказівки. Руки рухаються, як і при звичайному 

бігу. Вправу виконують на відрізках 20—40 м, повністю випрям-
ляючи поштовхову ногу. 

Завдання 4. Навчити вільного бігу по прямій. 
Засоби. 1. Біг вільним маховим кроком. 2. Біг з прискоренням. 

3. Біг із зміною темпу. 
Методичгіі вказівки. Першу вправу спочатку роблять 

повільно, швидкість бігу збільшують поступово. Першу і другу 
вправи виконують на відрізках 60—100 м, третю —- на 80—120 м, 
намагаючись бігти вільно. Основну увагу звертають на серйозні 
помилки і на їх виправлення. При повторенні помилок треба 
застосувати спеціально-підготовчі вправи, які значно приско-
рюють оволодіння технікою бігу. 

У початківців можуть бути такі помилки-. 
1. Недостатньо випрямлені в коліні ноги у момент заднього 

поштовху. Помилка виникає внаслідок недостатньої рухомості в 
колінному суглобі або слабкого розвитку м'язів стегна і гомілки, 
зв'язок кульшового суглоба. 

Для виправлення цієї помилки можна рекомендувати такі 
вправи: 1) зосередження уваги на правильному відштовхуванні під 
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•ніс бігу; 2) біг стрибками з ноги на ногу (руки рухаються, як і при 
шичайному бігу); 3) ходьба випадами; 4) ходьба і біг високо 
віднімаючи стегна; 5) біг високо піднімаючи стегна з переходом 
ми звичайний біг; 6) біг в гору; 7) біг у ямі з тирсою або з піском 
инсоко піднімаючи стегна; 8) різноманітні одно- і багаторазові 
і; і рибки з місця і з розбігу і т. ін. 

2. Надмірний нахил тулуба вперед, що обмежує рух вперед 
> ктна махової ноги, внаслідок чого зменшується довжина кроків і 
індповідно швидкість бігу. Для усунення цієї хиби рекомендується 
розправляти і відводити назад плечі. Крім того, можна 
истосовувати такі вправи: 1) біг з гори з відведенням плечей 
ішзад; 2) ходьба високо піднімаючи стегна; 3) біг високо 
піднімаючи стегна і повільно просуваючись вперед, руки на поясі 
інеликим пальцем вперед); 4) біг на прямих ногах (плечі відхилені 
назад); 5) повільний і середній темп бігу з палицею, закладеною 
ііж ліктями за спиною, тулуб вертикальний. 

3. Нахил тулуба назад. У новачків ця помилка трапляється 
через недостатній розвиток м'язів живота. Якщо, незважаючи на 
неодноразові нагадування, учень не в змозі усунути ваду, можна 
порекомендувати такі вправи: 1) ходьба високо піднімаючи стегна 
І мри цьому акцентують увагу на правильний нахил тулуба 
нііеред); 2) ходьба випадами, нахиляючи тулуб вперед; 3) біг 
мпсоко піднімаючи стегна в упорі і дуже нахиливши тулуб вперед; 
І) біг на круту гору, максимально нахиливши тулуб вперед; 5) біг 
нн гору стрибками з ноги на ногу; 6) біг проти вітру; 7) вправи для 
розвитку м'язів живота і спини. 

\ [ \ ІІ 
( / / / 

Г/ / 
г / 

Гне. 9. Постановка сгопи на опору під час бігу на середні дистанції 
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4. Розгойдування тулуба з сторони в сторону. Звичайно ця 
помилка виникає внаслідок того, що новачок широко ставить 
стопи або повертає їх назовні. Усувають помилку бігом по прямій 
лінії. 

5. Скутість рухів. Виникає через невміння розслабляти м'язи 
під час бігу. Вправи для виправлення помилки: 1) біг тримаючи 
руки за спиною; 2) стоячи на місці, трохи нахилити тулуб вперед і 
виконувати рухи руками, як під час бігу; 3) дріботливий біг; 4) те 
саме, з переходом на звичайний і прискорений біг; 5) дріботливий 
біг вниз (наприклад, східцями стадіону); 

6. Недостатнє піднімання стегна махової ноги. Ця хиба 
пов'язана з недостатнім махом ноги вперед-угору, передчасним 
розгинанням гомілки, надмірним нахилом тулуба вперед, а також 
буває як наслідок слабкості м'язів, що піднімають стегно. Для 
виправлення рекомендуються такі вправи: 1) ходьба і біг високо 
піднімаючи стегна; 2) біг високо піднімаючи стегна в упорі; 3) біг 
у ямі з тирсою або піском високо піднімаючи стегна; 4) підскоки 
на матах, підтягуючи поштовхову ногу до грудей; 5) піднімання 
ноги з обтяженням (диски штанги на стегні, мішки з піском тощо); 
6) біг стрибками з ноги на ногу; 7) те саме, на гору. 

7. Надмірне винесення вперед гомілки (щоб зробити ширший 
крок). Для усунення недоліку рекомендуються вправи: 1) ходьба 
високо піднімаючи стегно, опускати махову ногу треба «загріб-
ним» рухом; 2) біг закидаючи гомілку назад; 3) стоячи біля опори, 
піднімати стегна вгору й опускати «загрібним» рухом. 

8. Неправильні рухи руками: рухи їх у лицьовій площині, 
незначне згинання рук в ліктьових суглобах, надмірне відведення 
ліктів від тулуба. Для усунення помилки треба правильно 
виконувати рухи руками стоячи на місці, ноги нарізно, тулуб 
трохи нахилений вперед. 

Завдання 5. Навчити бігу по повороту. 
Засоби. 1. Біг по повороту стадіону. 2. Біг по повороту радіу-

сом 10—15 м. 3. Біг по колу радіусом 10—15 м. 4. Біг по повороту 
стадіону з виходом на пряму. 5. Біг по прямій із входом у поворот. 
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Методичні вказівки. Біг виконується на відрізках 60— 100 л*. 
Стежити за положенням тулуба, поставленням стоп і рухами рук. 
Іреба, щоб тулуб був нахилений у сторону внутрішньої бровки, 
плечі розвернуті вліво, права рука рухалась досередини і з 
великою амплітудою. Першу вправу спочатку виконують на 
щільній доріжці стадіону (шостій — восьмій). 

Завдання 6. Навчити положень для бігу з високого старту. 
Засоби. Перший, другий і третій варіанти положень для 

початку бігу з високого старту. 
Методичні вказівки. Спочатку треба виконувати дії за 

командою «На старт!», а потім — «Руш!». 
Завдання 7. Навчити бігу з високого старту і стартового 

розбігу. 
Засоби. Біг з високого старту: 1) з прискоренням по прямій; 

те саме, з переходом на біг по дистанції; 3) з прискоренням на 
повороті; 4) те саме, з переходом на біг по дистанції. 

Методичні вказівки. Першу і третю вправи виконують на 
підрізках 25—30 м, другу і четверту — на 50—80 м. В останніх 
нюх вправах біжать по окремих доріжках. Спочатку біг з 
ііпсокого старту виконується індивідуально і без команди, потім 

ио одному за командою викладача 
У стартовому розбігу тулуб слід випростувати поступово, в 

міру збільшення швидкості. 
Завдання 8. Навчити фінішного прискорення. 
Засоби. 1. Біг на відрізках 100—150 м з прискоренням за 40— 

'•О м до фінішу. 2. Біг на відрізках 300—400 м з прискоренням за 
І .'.О—140 м до закінчення бігу. 

Методичні вказівки. Під час фінішного прискорення 
кіільшити частоту кроків, «ле рухи повинні залишатися вільними. 

Завдання 9. Удосконалення в техніці бігу. 
Засоби. 1. Спеціальні вправи. 2. Різні варіанти повторного і 

перемінного бігу. 3. Біг по пересіченій місцевості. 
Методичні вказівки. Під час бігу дихати через рот і ніс, 

і либоко і ритмічно. 
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4.4. Методика навчання техніці бігу на короткі дистанції 
Техніка. В сучасній легкій атлетиці до бігу на короткі 

дистанції належить: 100 м, 200 м, 400 м і всі види естафети з 
довжиною етапів не більше 400 м. Біг на короткі дистанції 
типова швидкісна вправа, що характеризується виконанням 
короткочасної роботи максимальної потужності. Провідні 
спринтери розвивають на окремих ділянках стометрової дистанції 
швидкість понад 11 м/сек (жінки 9 м/сек). Основними ознаками 
раціональної техніки бігу на короткі дистанції є легкість 
розкутість бігових рухів, що виконуються з великою амплітудою і 
частотою. Біг починають з низького старту із стартового станка 
або стартових колодок, завдяки яким спортсмен має надійний 
упор для стоп з кутом опорних площадок: передня стопа 40—50°, 
задня 60—80°, відстань між колодками 17—20 см. 

а б в 

Рис. 10. Варіанти низького старту: а — звичайний, 
б—зближений, в — розтягнутий 

ТО. 
Рис. 11. Перехід з положення по команді «На старт!» (а) у вихідне 

положення по команді «Увага!» (б) 
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Великі пальці повинні бути повернуті всередину, а решта 
І Ш І О В Н І ; плечі розташовані над лінією старту; спина трохи 
ішікруглена; голову тримати прямо, шию не напружувати; погляд 
ирямувати вниз-вперед (рис. 10, а). 

За командою «Увага!» бігун розгинає ноги і плавно піднімає 
І.ІІ угору (трохи вище рівня плечей), розподіляючи вагу тіла на 
передній нозі і руках. Спина ледь заокруглена і нахилена під 
нуіом 20— 30° до горизонталі. Руки згинати не треба, ноги зігнуті 
під тупим кутом (рис. 10, б). За командою «Руш!» (постріл) 
нюртсмен спочатку відриває руки від землі і одночасно, 
розгинаючи ноги, відштовхується від колодок. Початковий 

шульс і напрям руху створюються зусиллями м'язів задньої ноги. 
Підірвавши розташовану позаду ногу від колодки, спортсмен 
швидким рухом виносить її стопою ближче до грунту і, сильно 
імахнувши спереду-назад зігнутими у ліктях руками, починає 

" Н О В И Й рух. Він енергійно розпрямляє передню ногу і виходить із 
пірту з дуже нахиленим вперед тулубом. Тулуб і опорна нога 
шорюють тупий кут, відкритий вперед. 

Перші 20—35 м спортсмен виконує стартовий розбіг, 
ннмагаючись набути максимальної швидкості, після чого 
переходить до відносно рівномірного бігу по дистанції. 
Рнціональна техніка стартового розбігу характеризується: значним 
ініхилом тулуба вперед на початку розбігу і поступовим 
іишростанням під кінець, повним розпрямленням ноги у коліні під 
ніс відштовхування; енергійним винесенням стегна махової ноги 
ішсред-угору з наступним рухом назад; швидкими й активними 
рухами зігнутих рук з акцентованим рухом назад; плавним 

реходом від стартового розбігу до бігу по дистанції. 
Після стартового розбігу швидкість зростає повільно; 

•> портсмен, по суті, переходить до бігу маховим кроком. При 
мнксимальній швидкості тулуб трохи нахилений вперед (72—80°), 
причому нахил весь час змінюється: під час відштовхування 
їмсншується, у фазі польоту — збільшується. Для збереження 
іосягнутої швидкості кожен спортсмен повинен знайти 
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оптимальне співвідношення довжини і частоти кроків та 
дотримуватись техніки махового кроку до кінця дистанції. 

Ногу пружно ставлять на передню частину стопи активним 
загрібним ру)£ОМ згори-вниз і спереду-назад поблизу проекції ЗЦМ 
тіла. У фазі п ередньої опори відбувається невелике амортизаційне 
згинання ноги в коліні, стопа опускається на всю підошву. В 
момент закінчення відштовхування нога повністю випрямляється 
в колінному » гомілковостопному суглобах. Таз зміщений вперед^ 
голову спортсмен тримає прямо. 

Після відштовхування бігун переходить у фазу польоту і 
рухається за інерцією, активно зводячи стегна, щоб зменшити кут 
між ними і ШОб під час приземлення поставити ногу ближче до 
проекції З Ц М тіла. Задня нога ніби складається у коліні вдвоє і 
проноситься вперед, п'яткою під сідницею. 

Руки рухаються вперед і назад-назовні, найбільше згинаю-
чись у передньому крайньому положенні і найменше — в момент 
вертикалі. Пальці в і л ь н 0 випрямлені або напівзігнуті. 

Фінішування полягає у перетинанні вертикальної площини 
над лінією ф'чішу. Перемагає спортсмен, що першим торкнувся 
тулубом стрічки, натягнутої впоперек напряму бігу на висоті 
грудей. Для правильного фінішування треба на останньому кроці 
(за 100—120 см від лінії фінішу) різко нахилитися грудьми вперед 
на стрічку, в'Дводячи руки назад. Такий спосіб фінішування 
називається «кидок грудьми». При іншому способі фінішування 
одночасно з нахилом грудьми вперед тулуб повертають навколо 
вертикальної осі і торкаються стрічки плечем. Щоб не упасти ча 
лінією фінішу, махову ногу швидко виставляють далеко вперед ч 
наступним випростанням тулуба, винесенням вперед таза і 
відведенням плечей назад і продовжують рухатись за інерцією, 
сповільнюючи біг. 

Особливості техніки бігу на 200 і 400 м. Старт дається на 
початку повороту, рухи — як при старті на дистанції 100 м. Тому 
для більш прямолінійного початку бігу стартові колодки ставлять 
біля зовнішнього краю доріжки. Плечима бігун трохи повернутий 
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«ліво, ліву руку ставить за 5—10 см позаду лінії старту. На 
повороті спортсмену доводиться переборювати дію відцентрової 
ітіли. Входити в поворот і виходити з нього треба плавно, бігти на 
повороті слід з нахилом вліво. Вимоги до ставлення стоп і рук ті 
і.,імі, що й під час бігу по повороту на середніх дистанціях. 

Спринтерський біг є складовою частиною багатьох видів 
іегкої атлетики (всі види стрибків, багатоборств і деякі види 
метань ). Він, як правило, характеризується максимальною інтен-
сивністю пробігання всієї дистанції в анаеробному режимі. 

Старт. У спринті використовується низькій старт, який доз-
ишіяє швидше розпочати біг і розвинути максимальну швидкість 
на короткому відрізку Під час низького старту, як тільки 
спортсмен відірве руки від доріжки, ЗЦМТ бігуна відразу 
І І І І И Н Я Є Т Ь С Я далеко попереду опори. Для швидкого виходу зі 
парту використовують стартові колодки. У положенні стартових 
колодок можна визначити три основних варіанти (рис. 10 а, б, в). 

/ • П / Д /' ' Т 

Рис. 12. Стартові колодки. 

1. При звичайному старті 
передня колодка встанов-
люється на відстані півтори 
стопи спортсмена від стар-
тової лінії, а задня колодка 
- на відстані довжини го-
мілки (близько 2 стоп) від 
передньої колодки. 
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2. При розтягнутому старті бігуни зменшують відстань між 
колодками до однієї стопи і менше, відстань від стартової лінії до 
передньої колодки становить близько двох стоп спортсмена. 

3. При зближеному старті відстань між колодками також 
зменшується до однієї стопи і менше, але відстань від стартової 
лінії до передньої колодки становить одну стопу спортсмена. 

Опорна площадка передньої колодки нахилена під кутом 45-
60°, задня 60-80°. Відстань (ширина) між осями колодок дорівнює 
18-20 см. Залежно від розміщення колодок змінюється і кут 
нахилу опорних площадок: з наближенням їх до стартової лінії він 
зменшується, з віддаленням - збільшується. Розміщення старто-
вих колодок залежить від особливостей складу тіла бігуна і його 
підготовки (рис. 12). 

За командою «На старт!» спортсмен займає позу при якііі 
спирається на землю прямими ненапруженими руками, які 
розташовані на ширині плечей. Тулуб випрямлено, голова 
тримається прямо стосовно тулуба, ноги спираються на опорні 
площадки стартових колодок. Шипівки торкаються доріжки 
носками, або двома передніми шипами. Вага тіла рівномірно 
розподілена між руками, стопою ноги, яка стоїть попереду, і 
коліном другої ноги (рис. 11а). 

Командою «Увага!» бігун частково випрямляє ноги, відриває 
коліно ноги, яка знаходиться позаду, від доріжки (рис. 116). Тепер 
вага тіла розподіляється між руками і ногою, яка знаходиться 
попереду, але так, щоб проекція ЗЦМТ на доріжку не доходила до 
стартової лінії на 15-20 см. Стопи щільно притискаються до опор-
них площадок колодок, тулуб тримається прямо. Таз піднімається 
на 10-20 см вище рівня плечей до положення, в якому гомілки 
розташовані паралельно. В цій позі важливо не перенести занадто 
ваги тіла на руки, щоб не загальмувати початок бігу з низького старту. 

У позі готовності важливе значення має кут згинання ніг у 
колінних суглобах. Збільшення цього кута в певних межах сприяє 
більш швидкому відштовхуванню. Оптимальними кутами між 
гомілкою і стегном ноги, яка спирається на передню колодку, <: 
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- 105°, ноги, що спирається на задню колодку, 1 15 - 138°, кут 
між тулубом і стегном, яка знаходиться попереду, становить 19-23°. 

За командою «Руш/» бігун енергійно відштовхується ногами 
і. згинаючи руки, прямує вперед. Відштовхування від колодок 
виконується одночасно двома ногами. Нога, яка стоїть позаду, 
ірохи розгинається і швидко виноситься стегном уперед, нога, що 
іваходиться попереду, різко випрямляється в усіх суглобах. 

Кут відштовхування під час першого кроку з колодок стано-
вить у кваліфікованих спринтерів 45-50°, стегно махової ноги 
наближається до тулуба на кут близько 30°. Це забезпечує нижче 
положення ЗЦМТ спортсмена, та відчутніше спрямовує зусилля 
иоштовхової ноги на активне просування тіла бігуна вперед. 

Стартовий розгін. Головним завданням стартового розгону 
г досягнення швидкості, близької до максимальної. Правильне 
никонання перших кроків зі старту залежить від відштовхування 
ііла під гострим кутом до доріжки, а також від сили та швидкості 
рухів бігуна (рис. 13). 
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Рис. 13. Перші кроки зі старту 

Перший крок закінчується повним випрямленням 
поштовхової ноги і одночасним підйомом стегна другої ноги. 
Стегно піднімається вище прямого кута стосовно поштовхової 
ноги. Перший крок закінчується активним опусканням ноги вниз-
назад і переходить в енергійне відштовхування. При великому 
нахилі тулуба довжина першого кроку становить 100-130 см. 
Одночасно зі збільшенням швидкості нахил тіла зменшується і 
техніка бігу поступово наближується до техніки бігу на дистанції. 
Перехід до бігу на дистанції закінчується на 25-30 метрі (13-15 
біговий крок), коли досягається 90-95% швидкості від максималь-
ної. Однак чіткого розподілу на стартовий розгін і біг на дистанції 
не існує. Бігуни будь-якої кваліфікації і віку на 1-й секунді бігу 
досягають 55% від максимуму своєї швидкості, на 2-й - 76%, н;і 
3-й - 91%, на 4-й - 95%, на 5-й - 99%. Швидкість бігу в стартовому 
розгоні зростає головним чином унаслідок збільшення довжини 
кроків і частково завдяки підвищенню темпу. 

Для формування гармонійного, пропорційного розбігу 
доріжку необхідно розмітити лініями із заданою довжиною кроків 
Перший крок вимірюється від передньої стартової колодки до 
постановки ноги на опору. У майстрів спринту довжина першого 
кроку сгановитьЮО-ІЗО см (якщо він більший, то спортсмен не 
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нибігає зі старту, а вистрибує, втрачаючи долі секунди). У 
новачків перший крок менший і визначається розмірами тіла. 
Довжина другого кроку складає суму довжини першого кроку 
плюс величина приросту з ряду чисел гармонійної пропорції: 55-
И-21-13-8-5-3-2 (см). 

Для майстрів спорту і спортсменів високого зросту має 
иереважати верхній показник - 55 см. Прирощування, що стано-
вить 34 см, рекомендують бігунам-розрядникам, а менше (21 і 
І Зсм) представникам інших видів спорту. Якщо, наприклад, 
верхня межа прирощень дорівнює 34 см, то перший крок буде 
порівнювати 100 см, 2-ий - 134, 3-ій - 155, 4-ий - 168, 5-ий - 176, 
(і-ий - 181, 7-ий - 184, 8-ий - 186 см. Але практично тренери 
иикористовують лінійний приріст довжини перших кроків бігуна в 
пікій послідовності: 

1-ий крок (від передньої стартової колодки) - 3,5 ступні; 
.'•ий - 3,5 - 4,0; 3 - і й - 4 , 0 - 4 , 5 ; 4-ий - 4,5 - 5,0; 5-ий - 5,0 - 5,5. 

У В. Борзова, наприклад, довжина кроків зростала таким 
чином: 120, 132, 145, 160, 175, 190, 202, 214, 226, 235 см. У 
кваліфікованих бігунів довжина кроків досягає своєї максимальної 
величини в кінці стартового розгону (20-26 м) і становить 8-9 
ступнів, або 180-260 см. Кроки з правої і лівої ноги часто різні, з 
сильнішої ноги дещо довші, тому треба домагатися однакових 
кроків, що покращить ритм, а разом із ним і темп кроків. Важливе 
міачення для збільшення швидкості бігу має активне опускання 
мої й вниз-назад (стосовно тулуба). Руки рухаються так само, як і 
під час бігу на дистанції - вперед-назад, але з більшою 
імплітудою. На перших кроках ступні ставлять дещо ширше, ніж 
під час бігу на дистанції. 
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Зі збільшенням швидкості ноги все ближче ставляться до 
середньої лінії. А вже на 12-15 кроці ставляться на одну лінію. 

Біг на дистанції. На момент досягнення найвищої швидкості 
тулуб бігуна нахилено вперед на 10-15°. Нога ставиться пружно, з 
передньої частини стопи. В момент найбільшого амортизаційного 
навантаження опорної ноги, кут у колінному суглобі становите 
140-148°. Бігун, коли знаходиться в положенні для відшговху 
вання, енергійно просуває махову ногу вперед-вгору Відштов 
хування закінчується розгинанням опорної ноги в колінному і 
таранно-гомілковому суглобах (рис. 18). У момент відриву 
опорної ноги від доріжки кут в колінному суглобі становить 162 
173°. Під час польоту відбувається активне зведення стегон. 

Частота кроків досягає 4,7 - 5,5 к/с. Довжина кроку становив 
1,25 - 1,35 (до 260 см) відносно довжини тіла бігуна. Руки 
рухаються вперед ( дещо до середини) - назад (дещо назовні). Куі 
згину в ліктьовому суглобі непостійний: під час виносу вперед 
рука згинається більше, під час відведення вниз-назад трохи 
розгинається. Під час бігу плечі не піднімаються. Кисіі 
напівстиснуті або розігнуті. 
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Під час бігу на 100 і 200 м максимальна швидкість на 
истанніх 20-15 м дистанції знижується на 3-8%. Біг закінчується в 
момент, коли спортсмен доторкнеться тулубом вертикальної 
иющини, яка проходить через лінію фінішу. Щоб швидше її 
міркнутись, необхідно на останньому кроці різко нахилити груди 
шіеред, відкидаючи руки назад. 
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Цей спосіб називається «кидок грудьми». Також є спосіб, при 
якому бігун, нахиляючись вперед одночасно повертається д< 
фінішної стрічки боком так, щоб торкнутись її плечем. Цей спосіС 
називається "фінішування плечем". Спосіб фінішування обираєтьо 
експериментальним шляхом. 

іадж грудши 

Особливості бігу па різних спринтерських дистанціях. 
Біг 100 м. Цю дистанцію необхідно долати з максимальнії 

можливою швидкістю. 
Біг на 200 м відрізняється від бігу на 100 м розміщеннях 

старту і пробіганням першої половини дистанції по поворої; 
доріжки. Для пробігання більшого відрізку по прямій, стартом 
колодки розміщуються біля зовнішнього краю доріжки (рис. 14| 
Під час бігу на повороті бігуну необхідно нахилитись усім тілон 
досередини, права нога в момент вертикалі зігнута менше, ні) 
ліва, стопи краще ставити ближче до бровки, повертаючи їх вліік 
права рука спрямована більше досередини, а ліва дещо назовні. 

Біг 400 м. Біг відбувається з відносно меншою інтенсивністіс 
ніж на дистанціях 100 і 200 м. Нахил тулуба на поворотах деш 
зменшується, рухи руками виконуються менш енергійно, довжин 
кроку зменшується до 7-8 стоп. 
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Рис. 14. Розміщення стартових колодок па повороті 

Характерні риси бігу на короткі дистанції 
1. Розстановка колодок звичайна, зближена, розтягнута. 
2. Відстань (ширина) між колодками 18-20 см, нахил перед-

ньої 45-60°, задньої 60-80°. 
3. За командою «Увага/» ЗЦМТ не доходить до лінії старту 

ції 15-20 см, таз вище рівня плечей на 10-20 см, гомілки паралельні. 
4. Кут відштовхуваня зі старту 42-50°, стегно махової ноги 

ішближається до тулуба під кутом близько 30°. 
5. Довжина першого кроку 100-130 см, стартове прискорення 

шкінчується на 25-30 м (13-15 біговий крок). 
6. Нахил тулуба не перевищує 10-15°. 
7. Довжина кроку дорівнює 180-260 см. 
8. Частота кроків 4,5 - 5,5 к/с. 
9. У момент вертикалі опорна нога в колінному суглобі 

н инається до 140-148° і не опускається на п'яту. 
10. Варіанти фінішування - кидком грудьми, плечем, 

прибіганням. 
11. Руки рухаються вперед (дещо досередини) - назад (дещо 

позовні). 

Навчання. Завдання 1. Створити правильне уявлення про 
іехніку бігу Иа короткі дистанції. 

Засоби. 1. Пояснення суті й особливостей техніки бігу на 
иіроткі дистанції. 2. Роз'яснення правил і організації змагань з 
інгу на короткі дистанції. 3. Демонстрування техніки бігу на 
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короткі дистанції (зразковий показ, розбір кінограм, кінокільцівок, 
схем, фотографій). 4. Біг на відрізках 40—60 м. 

Методичні вказівки. Спочатку виконують біг по прямій 
Викладач ознайомлюється з особливостями бігу кожного, встанов-
лює основні помилки і визначає способи усунення їх. 

Завдання 2. Навчити техніки бігу по прямій. 
Засоби. 1. Біг стрибками з ноги на ногу. 2. Те саме, з відштов-

хуванням внаслідок згинання у гомілковостопному суглобі. 3. Біі 
викидаючи вперед випрямлені ноги. 4. Біг високо піднімаючи 
стегна. 

Методичні вказівки. Вправи виконують на відрізках 20 — 40 м 
У другій і третій вправах не треба згинати ноги у гомілково-
стопних суглобах. Стрибки у другій вправі — більше вгору, ніж у 
довжину. Четвергу вправу треба виконувати у швидкому темпі 
випрямляючи ноги в колінах мінімально просуваючись вперед 
Першу і другу вправи виконують на відрізках ЗО—50 м, а третю 
60—80 м. Бігти вниз по схилу треба в основному за інерцією. V 
третій вправі швидкість можна змінювати 3—4 рази, чергуючі 
вільний біг з бігом за інерцією. 

Завдання 3. Навчити техніки бігу по повороту. 
Засоби. 1. Ті самі, що й при оволодінні технікою бігу їй 

повороту на середніх і довгих дистанціях. 2. Біг по повороту і 
зміною темпу на відрізках 80— 100 м. 

Методичні вказівки. Біг слід виконувати в обох напрямах (ікі 
правому і лівому поворотах). Вимоги ті самі, що й під час бігу ми 
повороту на середніх і довгих дистанціях. Темп бігу можна змі 
нювати 3—4 рази. 

Завдання 4. Навчити низького старту і стартового розбігу ні 
прямій. 

Засоби. 1. Виконання команди «На старт!». 2. Виконанії 
команд «На старт!», «Увага!». 3. Біг з низького старту самостійнм 
без команди. 4. Те саме, за командою викладача «Руш!». 5. Біг 
гору з низького старту. 6. Біг з низького старту, зберігаючи нахил 
тулуба вперед. 7, Біг з низького старту на розміченому відрізку. 
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Методичні вказівки. Вправи з третьої по сьому виконують на 
підрізках 20 — 40 м. У четвертій вправі інтервал між командами 
••Увага!» і «Руш!» спочатку 4 — 5 сек, а потім поступово скоро-
чується. У сьомій вправі першу риску роблять приблизно на 
відстані чотирьох стоп від першої колодки, кожну наступну,— 
ібільшуючи відстань на півстопи, але не більше 7,5 стопи. 
І Іротягом уроку вправи можна виконувати 3 — 8 разів залежно від 
підготовленості учнів. 

Завдання 5. Навчити переходу від стартового розбігу до бігу 
по дистанції. 

1. ГІробігання по прямій відрізків 20, 30, 40, 50 і 60 мз 
низького старту з переходом на біг за інерцією. 2. Біг з низького 
старту з переходом від максимального до вільного бігу за 
інерцією, а потім знову до максимального (3—5 змін швидкостей). 

Методичні вказівки. Другу вправу можна виконувати на 
підрізках до 100 м. 

Завдання 6. Навчити низького старту, стартового розбігу і 
переходу від стартового розбігу до бігу по дистанції на повороті. 

Засоби. 1. Ставлення колодок для старту на повороті. 2. Біг з 
низького старту без команди. 3. Те саме, за командою. 4. Виконан-
им першої і другої вправ із шостого завдання. 

Методичні вказівки. До попередніх вказівок додають вимоги 
до бігу на повороті. Кількість повторень залежить від швидкості 
"ііолодіння вправами. 

Завдання 7. Навчити вільного бігу із швидкістю, наближеною 
іп максимальної, і фінішування. 

Засоби. 1. Пробігання з ходу відрізків 20, 30 і 50 м. 2. Пробі-
иіння відрізків 30 і 60 л* низького старту. 3. Пробігання дистанцій 
100, 200, 400 м. 

Методичні вказівки. Першу вправу виконують без команди з 
ніісокого старту, а другу і третю — за командою з низького 
і гарту. В останніх двох вправах треба фінішувати «кидком грудь-
іи». У третій вправі швидкість повинна бути наближеною до 

миксимальної. 
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Завдання 8. Удосконалення в техніці бігу. 
Засоби. 1. Спеціальні вправи. 2. Біг з ходу. 3. Повторний 

перемінний біг па відрізках ЗО — 400 м і т. ін. 
Методичні вказівки. Другу вправу виконують з високого 

старту, третю з низького. Виконувати всі вправи треба вільно. 

Спеціально-підготовчі вправи для бігу на короткі дистанції 
1. Дріботливий біг. 
2. Біг із (закиданням ) гомілок назад. 
3. Біг із високим підніманням стегна. Акцентувати увагу на 

одночасному підкиданні п'яти під стегно і підніманні коліна 
вверх. Під час вправи не опускатись на п'яти (рис. 14). 

4. Стрибки в кроці виконуються з використанням орієнтирі 
(позначок крейдою, м'ячів, планки тощо) (рис.15). Змінюючи 
відстань між предметами і їх висоту, можна керувати висотою 
підйому стегна, довжиною і частотою кроків. Відштовхування 
закінчується повним випрямленням ноги в усіх суглобах, коли 
тулуб, таз і поштовхова нога знаходяться в одній площині. 

5. Старт за сигналом з різних в.п.: 
а)сидячи; 
б) лежачи на животі; 
в) лежачи на спині; 
г) стоячи - «падінням» вперед (рис. 17,а); 
д) зігнувшись (рис. 17,6); 
е)через предмети. 

Рис. 15. Вправа З Рис. 16. Стрибки в кроці 
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6. В. п. - упор стоячи. Біг на місці з високою частотою кроків 
(1-5 разів по 8-15 с). 

7. Біг із високою частотою кроків за відмітками. 

а 6 

Рис. 17. Виконання старту: 
а - «падінням» із положення стоячи на носках; 

б - «падінням» із положення зігнувшись 

8. Біг по сходах із максимальною частотою. 
9. Перехід із повільного бігу на максимальний і, навпаки, за 

сигналом. 
10. В.п. - угіор присівши. Вистрибування вгору в положення 

прогнувшись (8-10 разів) (рис. 18). 

11. Біг із низького старту з доланням опору партнера, який 
• иирається руками в плечі (рис. 19). 

Рис. 18. Вправа 10 Рис.19. Вправа 11 
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12. В.п. - лежачи на животі. Згинання ніг у колінних 
суглобах з опором партнера (6-Ю разів) (рис.20). 

13. В.п. - лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Стискаючи 
набивний м'яч ногами, торкнутись ним землі за головою (рис.21). 

14. В.п. - стійка на колінах. Нахиляти прямий тулуб уперед і 
допомогою партнера, який тримає за таранно-гомілкові суглоби 
ззовні (4-6 разів). 

15. В.п. - стійка на колінах ноги нарізно, руки в сторони 
Зробити два пружних нахили назад із допомогою партнера, якии 
тримає за стегна біля колін (4-6 разів). 

16. В.п. - стійка на одній нозі. Триматись за рейку 
гімнастичної стінки на рівні голови. Високо піднімати стегно 
долаючи опір партнера, який тримає обома руками таранно 
гомілкові суглоби (4-6 разів). Використовувати відомі нам 
спеціально-підготовчі вправи для бігу на середні та дові 
дистанції. 

4.5. Методика навчання техніці естафетного бігу 
Естафетний біг - це командний вид легкоатлетичних зма 

гань, який може проводитись як на доріжках стадіону, так і по 
вулицях міст, по шосе і на місцевості, в спортивних залах та ін. 
цьому командному виді змагань кожен учасник команди пробігаї 
по черзі однаковий (4x100 ж, 4x400 м чол.) або неоднаковий 
(100+200+300+400 м або 400 + 300 +200 + 100 м; 100 + 200 

Рис. 20. Вправа 12 Рис. 21. Вправа 13 
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•100+800 м або 800+400+200+100 м) відрізок дистанції, передаючи 
естафетну паличку спортсмену, що повинен бігти наступний етап. 
Командний характер, відповідальність кожного спортсмена за 
результати боротьби роблять естафетний біг добрим засобом 
виховання. На стадіоні естафетний біг проводять по колу бігової 
/юріжки, на вулицях і в парках міста — по колу, зустрічний, 
іірковий тощо. 

Техніка. Техніка естафетного бігу нічим не відрізняється від 
іехніки бігу на відповідну дистанцію. Точність і чіткість 
передавання і приймання палички особливо важливі в естафеті 4 
4100 м внаслідок великої швидкості й обмеженості зони 20 ти ( з 
них 10 м до кінця одного етапу і 10 м вперед від початку другого). 
Спортсмен, який бере паличку, може розпочинати біг за 10 м до 
початку зони передачі (рис. 22) і досягти значної швидкості до 
моменту передавання. 

Передавати і приймати естафетну паличку можна двома 
і нособами: знизу (див. рис. 25) і зверху (рис. 23). Частіше застосо-
иують перший спосіб. На коротких відрізках естафетного бігу 
(особливо 4x100 м) спортсмен може не перекладати паличку з 
руки в руку. У цьому випадку при передаванні знизу стартуючий 
іш першому етапі спортсмен тримає паличку у правій руці 
(рис. 24), починає біг, як на дистанції 100 м, і біжить якомога 
".нижче до внутрішньої бровки доріжки. Спортсмени другого, 
іретього і четвертого етапів набирають положення високого або 
І І І П І І В Н И З Ь К О Г О старту, повернувши тулуб та голову назустріч 
"ігуну попереднього етапу. Лінія допуску може бути за 5—8 м від 
іони розбігу. На середині зони передачі спортсмени зближуються 
і обидва біжать приблизно з однаковою швидкістю. Оптимальні 
умови для передавання і приймання створюються за 2—4 м до 
шкінчення зони передачі, якщо спортсмени перебувають на від-
нині 100—130 см один від одного. Перший спортсмен подає 
команду «Хоп!», за якою другий простягає назад руку з розкритою 
долонею і відведеним вбік великим пальцем. Перший спортсмен 
"пискавично витягує руку з паличкою вперед і рухом вперед — 
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трохи вгору кладе паличку у розкриту долоню другого між 
вказівним і великим пальцями (рис. 23). Одержавши паличку, 
другий спортсмен стискує пальці в кулак і, не зменшуючи 
швидкості, продовжує бігти вперед. 

В естафетному бігу 4x100 м без перекладання палички 
спортсмен другого етапу стає ближче до зовнішньої лінії доріжки 
і приймає паличку в ліву руку. Спортсмен третього етапу стаг 
ближче до внутрішньої лінії доріжки, бере паличку у праву руку.І 
передаючи її бігунові четвертого, заключного етапу в ліву (віиі 
стоїть так само, які бігун другого етапу). При цьому способі 
доводиться економити на довжині палички (30 см), інакше для 
руки бігуна четвертого етапу залишається мало місця на 
передньому кінці палички і він може її випустити, за що команда 
буде дискваліфікована. 

Рис. 22. Зона передачі палички в 
естафетному бігу по колу стадіону 

Рис. 23. Передавання естафетної 
палички способом зверху 

г 

Рис. 24. Тримання естафетної 
палички нри низькому старті 

138 



Рис. 25. Момент передавання і 
приймання естафетної палички 
способом знизу 

Навчання. 
Завдання 1. Створити правильне уявлення і розуміння 

н'хніки естафетного бігу. 
Засоби. 1. Пояснення суті й особливостей техніки естафет-

ного бігу. 2. Роз'яснення правил і організації змагань з естафет-
ного бігу. 3. Показ передавання і приймання палички на макси-
мальній швидкості у двадцятиметровій зоні. 4. Аналіз техніки 
•ттнфетного бігу 4x100 м (кінограми, кінокільцівки, схеми, 
фотографії). 

Завдання 2. Навчити передавання і приймання естафетної 
милички правою і лівою рукою на прямій. 

Засоби. 1. Передавання і приймання палички стоячи на місці 
т і попередніх рухів руками. 2. Те саме, але після підготовчих 
рухів зігнутими в ліктях (як під час бігу) руками. 3. Передавання і 
іриймання палички в ходьбі. 4. Те саме, під час повільного бігу. 

Те саме, підчас швидкого бігу в двадцятиметровій зоні. 
Методичні вказівки. У кожній вправі спочатку вчаться 

"•редавати паличку правою, а брати лівою рукою, потім — 
шишаки. Для виконання першої і другої вправ учні шикуються у 
•ні шеренги з інтервалом 1,5 м між ними. Учні другої шеренги 
іримають в руках естафетні палички: у лівій руці виступом 
ипраео, у правій — виступом вліво. При виступі вправо ліве плече 
иопинно бути проти правого плеча учня з першої шеренги, якому 
ірсба передати паличку. Передача відбувається за командою учнів 
і лругої шеренги. Третя, четверта і п'ята вправи виконуються в 
шірах на окремих доріжках. Треба стежити, щоб учні відводили 
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руку назад (не вбік) і не згинали її в лікті, а ті, що передаюті 
паличку, робили це випрямленою рукою. У п'ятій вправі учень, що 
бере паличку, починає бігти за 10 л* до початку зони передачі. 

Завдання 3. Навчити передавати і приймати естафетну 
паличку правою і лівою руками на повороті. 

Засоби. 1. Четверта і п'ята вправи з другого завдання 
2. Передавання палички правою, а приймання лівою рукою 
двадцятиметровій зоні в кінці повороту з виходом на пряму. 3. Тс 
саме, на початку повороту. 

Методичні вказівки. До методичних вказівок четвертої і 
п'ятої вправ другого завдання додаються вимоги до бігу по повороту. 

Завдання 4. Удосконалення у передаванні і прийманні 
естафетної палички. 

Засоби. 1. Виконання вправ із другого і третього завдань 
2. Передавання і приймання палички на одному — трьох етапах 
естафетного бігу 4 х 100 м. 

Методичні вказівки. Дотримуватись вказівок до другого і 
третього завдань. Другу вправу виконують на повній швидкості 
дві-три пари. Звернути увагу на лінії допуску. 

Завдання 5. Навчити техніки естафетного бігу 4 х 100 м н 
цілому і визначити членів команди по етапах. 

Засіб. Пробігання дистанції естафетного бігу 4 x 1 0 0 м і 
максимальною швидкістю. 

Методичні вказівки. Дотримуватися вимог естафетного бігу 
4 х 100 м (передавання палички знизу). Викладач обов'язково 
фіксує час пробігання етапів кожним учасником і загальний чаї 
проходження естафетної дистанції. 

Завдання 6. Удосконалюватися в техніці естафетного біі V 
4 х 100л/. 

Засіб. Виконання вправ другого — п'ятого завдань. 
Паралельно із способом знизу можна ознайомити учиш 

також з способом передавання палички зверху. Для цього 
придатні всі рекомендовані для способу знизу вправи, з тією 
відміною, що той, хто приймає паличку, більше простягає рук\ 
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назад і згинає кисть, а його партнер подає руку (з паличкою) 
інерху-вниз і вперед, розгинаючи її в лікті. 

4.6. Методика навчання техніці стрибка у висоту 
Техніка. Є п'ять основних способів переходу через планку 

під час виконання стрибків у висоту з розбігу: «переступання», 
хвиля», «перекат», «перекидний» і «фосбюрі-флоп» ( по імені 

.штора цього стилю, олімпійського чемпіона в Мехіко 1968р. 
Д. Фосбюрі). Стрибок у висоту складається з наступних частин: 
розбіг, відштовхування, політ і приземлення. 

Спосіб «переступання» (рис.26) простіший, але не такий 
результативний, як інші. Стрибок виконують з розбігу під кутом 
10 -45° до планки з боку махової ноги, відштовхуючись за 60—80 см 
під проекції планки. Після відштовхування махова нога, трохи 
їм пута в коліні, виноситься вгору; ноштовхова опущена вниз. На 
першині зльоту махова нога випрямляється, тулуб нахиляється 
мисред, руки опущені вниз по обидва боки планки. Після 
проходження планки спортсмен енергійно посилає вниз махову 
ногу з опущеним і повернутим досередини носком. В цей час 
ноштовхова нога, повертаючись назовні, піднімається, аж поки не 
перетне вертикальну площину планки. Тулуб повертається до 
коніпа поштовхової ноги, і таз швидко проходить над планкою, 
і іюртсмен приземляється на махову ногу боком до планки, 
іншрямляючи тулуб і піднімаючи руки. 

І'ис. 26. Стрибок у висоту з розбігу способом «переступання». 
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Спосіб «фосбюрі-флоп» (рис. 27). Стрибок виконують і 
розбігу 8—12 кроків під кутом 70°, останні три-чотири кроки 
роблять, забігаючи по дузі до планки. Швидкість розбігу більша 
(до 9 м/сек) порівняно з іншими способами стрибка. Перед 
відштовхуванням спортсмен не присідає на маховій нозі 
поштовхова нога лише трохи згинається в коліні (приблизно до 
163°). Відштовхування реактивно-вибухове дальньою від планки 
ногою, поставленою на опору майже на всю стопу за 90—100 см 
від проекції планки. Тулуб майже вертикальний щодо планки. 
Махову ногу, дуже зігнуту в коліні, спортсмен виносить вгору, 
спрямовуючи її стегно вперед-угору не вище горизонталі і 
досередини. В польоті спортсмен обертається навколо поздовж-
ньої і поперечної осей, повертається спиною до планки і, досягши 
найвищої точки, проходить над планкою, прогинаючись 
попереку. Щоб не збити планку гомілками, спортсмен згинає тіло 
в кульшових суглобах, піднімає стегна до тулуба й одночасно 
випрямляє ноги в коліні. Приземляється на спину, розводячи руки 
в сторони. 
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Рис. 27. Стрибок у висоту з розбіїу способом «фосбюрі-флоп». 

Навчання. 
Завдання 1. Створити правильне уявлення про техніку стриС» 

ка у висоту. 
Засоби. 1. Пояснення суті й особливостей техніки стрибка 

висоту. 2. Розповідь про правила й організацію змагань з стрибкіїї 
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иисоту. 3. Демонстрування техніки стрибка (зразковий показ, 
розбір кінограм, кінокільцівок, схем, фотографій). 

Методичні вказівки. Планку ставлять на висоту, яку учні 
перуть легко. їх увагу загострюють на найважливіших фазах 
і грибка, особливо на поштовху і польоті. 

Завдання 2. Навчити техніки відштовхування. 
Засоби (для учнів, що відштовхуються лівою ногою). 1. Мах 

правою ногою вперед-угору з положення стоячи лівим боком до 
•іюри: ліва нога виставлена вперед, як для поштовху, права — 

позаду. 2. Те саме, з відштовхуванням від ґрунту. 3. Те саме, з 
одного — трьох кроків. 4. Те саме, але затримати праву руку ззаду 
ми останньому кроці поштовховою ногою. 5. Стрибок через 
планку з прямого розбігу (гри кроки), підтягуючи вгору поштов-
коїіу ногу. 6. Те саме, але із зміною кута розбігу відповідно до 
інівченого способу стрибка. 

Методичні вказівки. При виконанні першої вправи не Від-
ні ювхуватись від землі, а лише піднятись на носок. Учень 
і рнмається за опору лівою рукою на рівні таза. У всіх вправах 
мохову ногу треба виносити швидким рухом від таза. При 
ииконанні п'ятої і шостої вправ тулуб тримати вертикально; 
приземлятися можна на одну або обидві ноги. 

Завдання 3. Навчити ритму останніх кроків та ритму розбігу 
н цілому. 

Засоби. 1. Стрибки через планку з трьох — дев'яти кроків 
розбігу (тулуб вертикальний, кут розбігу вибирається відповідно 
ні виучуваного способу). 2. Спеціально-підвідні вправи. 

Методичні вказівки. Навчати ритму розбігу звичайно почи-
інііоть з виконання останніх двох кроків. По мірі оволодіння 
правильними рухами довжину і швидкість розбігу збільшують. 

Завдання 4. Навчити рухів у фазі польоту. 
Засоби. 1. Виконання спеціально-підвідних вправ. 2. Стрибки 

ієреї планку виучуваним способом. 
Методичні вказівки. Увагу учнів треба зосереджувати на 

і'.шильному, своєчасному й економному виконанні окремих фаз і 

143 



всього стрибка. 
У стрибку способом «переступання» фазу польоту 

починають вивчати з переступання через планку стоячи боком до 
неї (спочатку в повільному темпі, а потім швидше). Потім 
переходять до виконання всього стрибка (з трьох — п'яти кроків 
розбігу) на доступній висоті. Приземляються на махову ногу. Під 
час виконання стрибка треба акцентувати увагу на своєчасному 
перенесенні поштовхової ноги через планку, поєднуючи цей рух з 
опусканням махової ноги і рук за планку. Поштовхову ногу не 
можна піднімати раніше, ніж почне опускатись махова нога, яка 
повертається носком досередини. 

Завдання 5. Навчити техніки всього стрибка. 
Засоби. 1. Вправи з попереднього завдання. 2. Стрибки з 

малого, середнього і повного розбігу. 
Методичні вказівки. При виконанні всього стрибка звертати 

увагу на правильність рухів у окремих фазах, оцінювати техніку 
результат. 

Завдання 6. Удосконалення в техніці стрибка. 
Засоби. 1. Спеціальні вправи. 2. Стрибки на різну висоту. 
Особливості методики навчання стрибка у висоту способом 

«фосбюрі-флоп». 
Завдання 1. Перше завданняі засоби для його вирішення ті 

самі, що й при інших способах. Щоб учні могли добре зрозуміш 
головні елементи техніки, зразкове виконання стрибка треби 
повторяти в процесі навчання. 

Завдання 2. Навчити відштовхуватись після розбігу. 
Засоби. 1. Стоячи спиною до гімнастичної стінки руки в упор 

позаду хватом зверху на рівні пояса, піднятися на носки, 
повернувши голову в бік махової ноги. 2. Те саме, але і 
підніманням стегна махової ноги вгору. 3. Стоячи на відстані 
одного кроку від гімнастичної стінки, обличчям до неї, махони 
нога позаду, виконати вихід на стінку з підніманням степи 
махової ноги. 4. Те саме, з підскоком вгору. 5. З положення стоячи 
на маховій, поштовхова позаду, поставити поштовхову на місцс 
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підштовхування і виконати попередню вправу. 6. Те саме, з 
підштовхуванням. 7. Те саме, з ходьби. 8. Те саме, з повільного 
ііпу по прямій. 9. Те саме, з діставанням головою, коліном, руками 
шісоко підвішених предметів (наприклад, м'ячів). 10. Те саме, але 
і розбігу дугою. 11. Те саме, але з прискоренням в кінці розбігу. 

Методичні вказівки. ГІід час виконання першої і другої 
инрави тулуб не прогинати, голову повертати в кінці вставання на 
носки. У третій і четвертій вправах «вихід» на гімнастичну стінку 
ірсба виконувати так, щоб відчути мах і вихід на поштовхову ногу 
під час вертикального положення тіла і різнойменною роботою 
рук. Голову треба повертати в бік махової ноги в кінці піднімання 
нГю поштовху. 

Усі вправи виконувати з широкою амплітудою. Звертати 
иагу на ритмічний розбіг. Під час виконання поштовху махова 

нога повинна рухатись вперед-угору строго в напрямі поштовху. 
Завдання 3. Навчити ритму останніх кроків розбігу по 

прямій, закінчуючи розбіг відштовхуванням. 
Засоби. 1. Пробігання розмічених останніх двох — чотирьох 

кроків розбігу з наступним відштовхуванням. 2. Те саме, з 
чотирьох—дев'яти кроків. 

Методичні вказівки. Дотримуватись вказівок до другого 
іпидання. Першу вправу виконують з семи—дев'яти кроків 
розбігу. Швидкість розбігу збільшувати поступово. 

Завдання 4. Навчити ритму останніх кроків розбігу дугою з 
поступним відштовхуванням. 

Засоби. 1. Відштовхування з п'яти — семи кроків розбігу. 2. 
Ге саме, з повного розбігу. 

Методичні вказівки. На розбіг дугою переходити за гри 
«роки до відштовхування. 

Завдання 5. Навчити техніки приземлення. 
Засоби. 1. Акробатичні вправи на матах: перекиди вперед, 

міпад; з положення стоячи спиною до матів зробити підскок вгору 
і ішасти на мати у положення зігнувшись. 2. З двох—чотирьох 

145 



кроків розбігу відштовхнутись і приземлитись спиною 
поролонові мати в положення зігнувшись. 

Методичні вказівки. Другу вправу можна виконувати і 
більшого розбігу, але спочатку на невеликій швидкості. 

Завдання 6. Навчити переходу через планку і приземлення. 
Засоби. 1. З положення лежачи на спині на гімнастичних 

матах ноги нарізно, зігнуті в колінах, виконати «міст». 2. З поло-
ження стоячи спиною до гімнастичних матів повільно нахилитися 
назад і виконати «міст». 3. Лежачи на спині поперек 
гімнастичного козла, набрати положення, характерного для 
переходу через планку. 4. Стоячи спиною до козла на гімнастич 
ному містку руки вздовж тулуба, ноги приблизно на ширину 
ступні піднятися на носки, повільно нахилитися назад, переко-
титися через козел і зробити перекид назад. 5. З положення стоячи 
на краю гімнастичного містка спиною до невисоко встановлені)! 
планки зробити через неї стрибок, повернувши голову в бік 
махової ноги, і приземлитися на спину. 6. Те саме, з допомогою 
підкидного містка. 7. Стоячи навскіс до планки, встановленої 
боку махової ноги, поштовхом обох виконати підскік вгору 
приземлитися на спину. 8. Те саме, з трьох—п'яти бігових кроків 
відштовхуючись однією ногою. 

Методичні вказівки. У першій, другій і третій вправах рукі 
вздовж тулуба, виконуючи «міст», торкатися мат плечима, під-
боріддя на себе. Вправи п'яту—восьму виконувати через планк; 
на висоті 100—120 см. У восьмій вправі розбіг дугою. Виконуючи 
другу вправу, поступово зменшувати кількість матів, покладенії* 
одна на одну. 

Завдання 7. Удосконалюватися в техніці стрибка. 
Засоби. 1. Спеціальні вправи. 2. Стрибки на різну висоту. 

4.7. Методика навчання техніці стрибка у довжину 
Техніка. Спортивний результат в стрибках у довжину 

головним чином залежить від горизонтальної швидкості розбігу, п 
також від вертикальної швидкості, набутої при відштовхуванні 
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І І І І результат суттєво впливають початкова швидкість і кут 
иильоту. Тому найважливішими фазами стрибка є розбіг і 
підштовхування. За характером групування спортсмена в польоті 
Іііпрізняють три способи стрибка: «зігнувши ноги», «прогнув-
шись» і «ножиці». 

Розбіг. У чоловіків довжина розбігу 40—45 м (20—24 кроки), 
жінок 30—35 м (18—20 кроків) і залежить передусім від уміння 

розвивати швидкість. У того самого спортсмена довжина розбігу 
може змінюватися на 1 ж і більше залежно від стану доріжки, 
погоди та інших причин, але кількість кроків залишається сталою. 
' два варіанти прискорення під час розбігу. У першому розбіг 
починають швидко і приблизно до 2/3 його довжини набирають 
ммксимальної швидкості, не зменшуючи її до моменту 
підштовхування. У другому варіанті швидкість набирають 
поступово від початку до кінця розбігу. На початку розбігу тулуб 
ірибуна дуже нахилений вперед, швидко збільшується довжина і 

ІІН гота кроків. У середній частині розбігу нахил тулуба 
їмсишується, темп стабілізується, приріст швидкості відбувається 
и основному за рахунок збільшення довжини кроків. Під кінець 
розбігу тулуб набирає вертикального положення. Останній крок 
коротший за передостанній на 25—40 см. Відштовхування буде 
«рмщим, якщо на передостанньому кроці ЗЦМ тіла трохи 
опуститься вниз. 

Відштовхування. Для відштовхування нога майже 
"іпрямлена в коліні (170—172°) і ставиться активним рухом 
н ори-вниз-назад. На місце відштовхування нога ставиться на всю 
• іону. У цей момент кут між ногою і доріжкою становить 
приблизно 60—65°, нога трохи згинається в коліні і розгинається 

і омілковостопному суглобі. З наближенням поштовхової ноги 
ні вертикалі починається розгинання її у коліні і згинання в 
•мілковостопному суглобі. У той час коли поштовхова нога 

• міниться на місце відштовхування, зігнута махова нога 
•виходиться позаду; потім спортсмен робить енергійний рух 
м,і копою ногою від таза коліном вперед-угору, і в момент 
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вертикалі її стегно випереджає стегно поштовхової. У кінці 
відштовхування стегно махової ноги набирає горизонтального 
положення, а гомілка рухається вперед, посилюючи мах 
створюючи умови для збереження рівноваги в польоті. Одночасно 
спортсмен змахує дуже зігнутою рукою, різнойменною маховій 
нозі, в сторону і дещо назад, а другою рукою — вперед-угору 
трохи досередини. Важливо, щоб під час поштовху тулуб був 
майже вертикальним. Правильне відштовхування характери-
зується динамічністю, активним виходом на поштовхову ногу, 
виведенням таза і грудей вперед, швидким махом ногою і руками, 
невисоким підніманням плечей і енергійним випрямленням 
поштовхової ноги в усіх суглобах. 

Відштовхування (у кваліфікованих спортсменів) триваї 
0,12—0,13 сек; кут відштовхування 70—78°, вертикальна швид-
кість досягає 3,5 м/сек, початкова швидкість вильоту — понад 
9 м/сек під кутом 18—23°. 

Політ. Після відштовхування починається безопорна фаза, 
під час якої спортсмен повинен зберегти стійке положення тіла 

щ 
перед приземленням винести ноги якомога далі вперед, але так, 
щоб не нахилятися на спину. Рухи під час польоту зумовлені 
способом стрибка. 

Приземлення. При стрибках у довжину з розбігу 
приземляються в яму з піском. Для збільшення стрибка обидш 
ноги треба піднімати майже до горизонтального положення, щоб 
п'ятки були трохи нижче таза. Роблять це двома способами 
нахилом плечей вперед у групуванні або відвівши плечі трохи 
назад. Як тільки стопи торкнуться піску, розпочати згинання ніг у 
колінах. Закінчують приземлення глибоким присіданням 
(згинанням ніг і виходом або падінням вперед-убік). 

Спосіб «зігнувши ноги» (рис. 27). Це найпростіший спосіо 
Після відштовхування спортсмен третину довжини стрибки 
перебуває в положенні «кроку», потім підтягує поштовхову ногу 
до махової, наближає коліна зігнутих ніг до грудей, не дуже 
нахиляючи тулуб вперед, а руки опускає вперед-униз. Приблизнії 
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І.І півметра до місця приземлення стрибун випрямляє ноги, 
ннкидаючи стопи якнайдальше вперед, а руки відводить вниз-
назад. 

Рис. 28. Стрибок у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги» 

Спосіб «прогнувшись» (рис. 29). Після відштовхування і 
ілсту «в кроці» махова нога, розгинаючись, опускається вниз-
миаад і підводиться до поштовхової, таз подається вперед, а плечі 
ірохи відхиляються назад. Спортсмен прогинається у грудній і 
поперековій ділянках хребта і швидко відводить напівзігнуті руки 
п сторони-назад або назад-угору і в сторони. Перед приземленням 
пій опускає руки вперед-униз, активно виносить обидві ноги і 
ипхиляє тулуб вперед. 
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Рис. 29. Стрибок у довжину з розбігу способом «прогнувшись» 

Спосіб «ножиці» (рис. 29). У цьому способі стрибка ноги у 
фіні польоту рухаються, як під час бігу, але більш розмашисто, 
пиконуючи 2,5—3,5 кроку. Після положення «у кроці» спортсмен 
пускає махову ногу і відводить її назад. При цьому таз подається 

ііисред, а тулуб нахиляється назад. Ноштовхова нога виноситься 
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вперед, тобто ноги міняються місцями. Перед приземленням 
вперед виходить також махова нога і приєднується до поштов-
хової. Руки у фазі польоту піднімаються вгору і круговими рухами 
у різні сторони підтримують рівновагу. 

Навчання. Завдання 1. Створити правильне уявлення про 
техніку стрибка у довжину. 

1. Пояснення суті й особливостей техніки стрибка у довжину 
2. Роз'яснення правил і організації змагань з стрибків у 

довжину. 
3. Демонстрування техніки стрибка (зразковий показ вико 

нання, розбір кінограм, кінокільцівок, схем, фотографій). 
Методичні вказівки. Зосередити увагу на основних фазах 

стрибка, використавши для цього наочні посібники. 
Завдання 2. Перевірити вміння виконувати стрибок у довжину 

з розбігу. 
Засоби. Стрибки у довжину з короткого, середнього ні 

повного розбігу. 
Методичні вказівки. Індивідуально визначити помилки пі 

дати рекомендації по виправленню помилок відносно ритму 
розбігу та точності попадання на місце відштовхування 

Завдання 3. Навчити техніці відштовхування і вильоту и' 
кроці. 

Засоби. 1. З вихідного положення поштовхова нога попереду 
махової на ЗО—40 см на всій стопі руки вздовж тулуба винесім 
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Рис. ЗО. Стрибок у довжину з розбігу способом «ножиці» 

Засоби: 



іігиуту махову ногу вперед-угору й одночасно випрямити 
поштовхову ногу. 2. Вихідне положення те саме, тільки одно-
йменна поштовховій нозі рука відведена назад, друга - винесена 
ммсред; виконати попередню вправу, але руки повинні відповідно 
рухатись. 3. З кроку поштовховою ногою виконати попередню 
имраву. 4. Те саме, з відштовхуванням вгору. 5. Те саме, з двох 
кроків розбігу. 

Методичні вказівки. Під час виконання вправ тулуб тримати 
т-ртикально. Під кінець руху маховою ногою поштовхова має 
Пути повністю випрямленою. У момент відштовхування одно-
йменна рука трохи відводиться в сторону з піднятим ліктем. При 
ииконанні п'ятої вправи перший крок слід робити більшим на 
'() —ЗО см, ніж другий. Поштовхову ногу треба ставити якомога 
пішжче до проекції ЗЦМ тіла на всю стопу або перекочуючи з 
нитки на носок. 

Завдання 4. Навчити техніці приземлення. 
Засоби. 1. Стрибки «у кроці» з двох, чотирьох, шести, восьми 

і десяти кроків розбігу. 2. Те саме, з повного розбігу з далеким 
микидом ніг. 

Методичні вказівки. Звернути увагу на рівень розвитку 
МІІ'ЧЗІВ живота, координації рухів, роботи рук і тулуба, рівноваги в 
іісзопорному положенні. 

Завдання 5. Навчити правильному переходу від розбігу до 
ипинтовхування і ритму останніх кроків. 

Засоби. 1. Стрибки «у кроці» з двох, чотирьох, шести, восьми 
• десяти кроків розбігу. 2. Те саме, з повного розбігу. 

Методичні вказівки. Звернути увагу на прискорення темпу 
нових кроків, правильне відштовхування і виліт у положенні 

широкого кроку. У першій вправі треба спочатку приземлятись в 
ііінюженні кроку, махова попереду. Другу вправу виконувати з 
прибіганням по ямі (першою торкається піску махова нога). 

Завдання 6. Навчити рухів, характерних для польоту при 
рі ншх способах стрибка. 
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Спосіб «зігнувши ноги». Засоби: 
1. Стрибки «у кроці» з невеликого розбігу. 
2. Після положення «у кроці» ноги, зігнуті в колінах 

підтягти до грудей; приземлитися на обидві ноги без викидання їх 
вперед. 

3. Те саме, але з викиданням ніг вперед. 
Методичні вказівки. Спочатку вправи виконують з шести 

кроків розбігу, потім розбіг поступово збільшують до дванадцяти 
кроків. Щоб уникнути обертання тіла вперед, треба в польот 
відхилити тулуб трохи назад, а руки підняти вгору. Другу і третю 
вправи можна виконувати через планку (гуму) на висоті 40—70 с 
встановлену за 1—2 м від місця відштовхування. 

Спосіб «прогнувшись». Засоби: 
1. Стрибки «у кроці» з невеликого розбігу, приземлення ІІІІ 

обидві ноги (махова спереду). 
2. Те саме, опускаючи махову ногу до положення «прог 

нувшись» і приземляючись на махову з пробіганням вперед. 
3. Те саме, з підніманням рук угору-в сторони. 
4. Те саме, з викиданням ніг вперед. 
Методичні вказівки. Спочатку вправи виконують приблизні 

з шести кроків розбігу, поступово збільшуючи їх кількість ДІ 
десяти—дванадцяти. Під час опускання махової ноги треба трохі. 
відхилити плечі назад і вивести таз вперед. Другу і третю вправи 
можна виконувати з невеликого підвищення (гімнастичної 
містка). 

Спосіб «ножиці». Засоби: 
1. Стрибки «у кроці» з невеликого розбігу з наступнії 

пробіганням. 
2. Стрибки «у кроці» із зміною положень ніг і приземленії 

на поштовхову та пробіганням. 
3. Те саме, але махова нога підтягується до поштовхової, 

приземлення на обидві. 
4. Те саме, у поєднанні з рухами рук. 
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Методичні вказівки. Спочатку вправи виконують приблизно 
і шести бігових кроків, поступово доводячи їх до десяти 
дванадцяти. У першій і другій вправах можна приземлятися в по-
иоженні кроку (у першій вправі попереду махова нога, у другій -— 
іюштовхова). У польоті змінюють положення ніг рухом від стегна 
і великою амплітудою. Другу — четверту вправи можна 
шіконувати з невеликого підвищення або з гімнастичного містка. 

Завдання 7. Навчити техніки стрибка в цілому. 
Засоби: 
1. Вправи попереднього завдання. 
2. Стрибки виучуваним способом з малого, середнього і 

мовного розбігу. 
Методичні вказівки. Акцентувати увагу на правильних рухах 

и окремих фазах стрибка, особливо на відштовхуванні і в польоті, 
и оцінити техніку та результат стрибка. 

Завдання 8. Удосконалюватися в техніці стрибка. 
Засоби: 
1. Спеціальні бігові вправи стрибуна. 
2. Стрибки з короткого розбігу (6-8 бігових кроків). 
3. Стрибки з середнього розбігу (10-12 бігових кроків). 
4. Стрибки з повного розбігу. 
5. Біг в ритмі розбігу. 
6. Багатоскоки технічного та швидкісно-силового характеру: 
- стрибки «кроками»; 
- стрибки «скоками»; 
- відштовхування на кожний 1-ий крок розбігу; 
- відштовхування на кожний 3-ій крок розбігу; 
- відштовхування на кожний 5-ий крок розбігу. 
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Рнс.31. Спеціальні підготовчі вправи стрибунів 
швидкісно-силового характеру. 

1. Вправи з амортизаторами (гумова стрічка). 
2 . Вправи з партнером. 
3. Вправи з обтяженням (штанга) . 



Рис.32. Спеціальні підготовчі вправи стрибунів у русі. 
1. Підскоки зі штангою на плечах. 
2. Ходьба зі штангою на плечах. 
3. Біг зі штангою. 
4. Стрибки з підвищення, виліт в кроці 
5. Стрибки з підвищення з амортизаторами. 

4.8. Методика навчання техніці штовхання ядра 
Техніка. Штовхання ядра відноситься до легкоатлетичних 

мс гань і виконується зі скачка або з повороту, виштовхуючи 
і наряд рукою від плеча. Ядро штовхають на дальність у сектор 
|И)°) з круга діаметром 213,5 см, у передній частині якого міцно 
скріплений сегмент висотою 10 см. Вага чоловічого ядра - 7кг 
'Міг, жіночого - 4кг. 

Найпоширенішим є спосіб штовхання ядра з вихідного 
ішложення стоячи біля задньої частини круга спиною до напряму 
ініоихання. Права нога на всій стопі біля краю круга, ліва 
и/іставлена назад на носок. Ядро на основі пальців правої руки 

155 



тримають на рівні надключичної ямки; лікоть відведений трохи 
вниз і в сторону (рис. 33,1). Ліва рука попереду і вгорі. З вихідного 
положення спортсмен піднімається на передню частину правої 
стопи, нахиляючи трохи прогнутий у поясі тулуб вперед, 
одночасно ліву ногу відводить назад, носок, Після цього 
спортсмен опускається на праву ногу, одночасно згинаючи и 
коліні і підтягуючи до неї ліву (3). З такого положення він активно 
випрямляє опорну (праву) ногу з рвучким махом лівою назад (4, 5) 
і швидко просувається по кругу в напрямі штовхання, переходячи 
в безогіорну фазу (6). 

У безопорній фазі спортсмен згинає праву ногу в коліні, 
швидко підтягує її до центра круга, низько проносячи стопу і 
повертаючи її в момент приземлення трохи досередини. Ліву ногу 
так само швидко ставить до сегмента (7). Після приземлення 
продовжується повертання таза вперед-уліво навколо лівого 
кульшового суглоба (8—10). З початком випрямлення правої нош 
тулуб починає зміщуватись вперед-угору {11,12) і стає подібним 
до натягнутого лука (13). через стопу лівої ноги і лівий плечовиіі 
суглоб. У заключній фазі виштовхування разом з повертанням 
плечей у роботу включається рука з ядром; її розгинання в лікті 
(14—16) збігається з повним випрямленням ніг, що почалося 
раніше. Випустивши прилад, спортсмен продовжує рухатись 
вгору-вперед і, щоб не вийти з круга, активно змінює положення 
ніг стрибком, Треба, щоб зусилля спортсмена майже безперервнії 
супроводжували ядро від нижньої точки його положення перед 
стрибком і до закінчення виштовхування. 

Навчання. Завдання І. Створити правильне уявлення при 
техніку штовхання ядра. 

Засоби. 1. Розповідь про суть і особливості техніки штовхан 
ня ядра. 2. Пояснення правил і організації змагань з штовхання 
ядра. 3. Демонстрування техніки штовхання ядра (зразковий поки і 
виконання, розбір кінограм, кінокільцівок, схем, фотографій). 

Методичні вказівки. Техніку штовхання ядра демонструвати 
з різною швидкістю. 
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Завдання 2. Навчити правильно тримати і виштовхувати ядро. 
Засоби. 1. Тримання ядра. 2. Перекидання ядра з руки на 

руку. 3. Кидання вгору і ловіння ядра правою або лівою рукою. 
4. Кидки ядра вперед однією і двома руками знизу. 5. Штовхання 
ядра від грудей обома руками. 6. З різних вихідних положень 
штовхання ядра рукою вниз, вперед-вниз, вперед-угору, вгору. 
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Рис. 33. Штовхання ядра 
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Методичні вказівки. П'яту вправу можна виконувати з різних 
вихідних положень (наприклад, ноги на ширині плечей, на одному 
рівні або одна нога попереду). Треба стежити, щоб новачки не 
тримали ядро на кінчику пальців. Перед тим як штовхнути ядро, 
потрібно трохи зігнути ноги в колінах. Під час виконання шостої 
вправи треба відводити однойменне з поштовховою ногою плече II 
активно випрямляти ногу при штовханні. Лікоть під час штов-
хання треба виводити вперед, долоню в останній момент повер-
тати вперед-назовні. 

Завдання 3. Навчити виконувати фінальне зусилля. 
Засоби. 1. З вихідного положення стоячи обличчям в напрямі 

штовхання, ноги на ширині плечей штовхання ядра вперед-угору 
розгинанням руки. 2. Те саме, але попередньо зігнувши ноги у 
колінах (тобто ноги беруть участь у штовханні). 3. Те саме, але 
повернувши перед цим тулуб направо. 4. Штовхання ядра з місця 
стоячи боком до напряму штовхання без зміни положення їїіі 
5. Те саме, але попередньо повернувши тулуб направо. 6. Те саме, 
але змінюючи положення ніг. 

Методичні вказівки. Основну увагу звертати на узгодженість 
рухів, виконувати їх легко, невимушено, у роботу послідовно 
включати ноги, тулуб, руки. Верхню частину тулуба треби 
повертати за рахунок рухів ніг і таза, щоб виключити відхід лівого 
плеча назад і зайняти правильне вихідне положення дли 
фінального зусилля. 

Завдання 4. Навчити техніки розбігу зі скоку. 
Засоби. 1. З ядром у правій руці (як при штовханні! 

присідання на правій нозі, випрямлена ліва — попереду 
(«пістолет»). 2. З ядром у правій присідання на однойменній ноі 
до торкання грудьми правого стегна, зігнута в коліні ліва ном 
відводиться назад. 3. Відштовхування правою ногою назад і 
присіданням, одночасно роблячи, мах лівою в тому самом* 
напрямі. 4. Те саме, з ядром. 5. З положення стоячи спиною 
напряму штовхання підскік на випрямленій нозі, ліва зігнута. 6. її 
саме, з присідання на правій. 7. Те саме, ставлячи ліву ноі * 
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позаду. 8. Те саме, з ядром. 
Методичні вказівки. Першу -— четверту вправи виконувати 

на місці. У кінці третьої вправи перейти в положення 
напівшпагату. Під час виконання шостої — восьмої вправ 
розгинання правої ноги не повинно істотно зменшувати нахил 
іулуба в бік, протилежний напряму штовхання, і повертати плечі 
наліво. У сьомій і восьмій вправах праву ногу до місця опори слід 
переносити низько і плавно. 

Завдання 5. Навчити в цілому техніки штовхання ядра зі 
скоку. 

Засоби. 1. Штовхання із скоку ядер різної маси. 2. Те саме, з 
круга. 3. Імітація штовхання ядра зі скоку. 4. Штовхання ядра нор-
шльної маси з круга, дотримуючись правил змагань. 

Методичні вказівки. В основних фазах рухи повинні бути 
ритмічними і злитими. 

Завдання 6. Удосконалюватись у техніці штовхання ядра зі 
скоку. 

Засоби. 1. Спеціальні вправи. 2. Штовхання ядра. 

4.9. Методика навчання техніці метання списа 
Техніка. Метання спису виконується з прямолінійного 

розбігу кидком із-за голови через плече. Спис метають з місця або 
і довільного розбігу на дальність у розмічений сектор поля (29°). 
і пис може бути дерев'яним або металевим; для чоловіків 260— 
'70 см довжини і 800 г маси, а для жінок відповідно 220—230 см і 
000 г. У чоловічому списі центр ваги розташований на відстані 
''II -110 см від вістря, у жіночому — на відстані 80—90 см. 
Ширина обмотки, за яку тримають спис, у першому випадку 15— 

см, у другому 14—15 см. Є два основні способи тримання 
ииса: першим і третім пальцями та першим і другим. 

Довжина розбігу у чоловіків приблизно 27—30 м, у жінок — 
' І —26 м. Перед початком розбігу спортсмен стає обличчям у 
іпіпрямі метання, тримаючи зігнутою рукою над плечем спис 
ішризонтально або трохи нахиленим вперед), лікоть спрямований 
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вперед, кисть на рівні вуха. Під час розбігу прискорення 
досягається збільшенням темпу кроків, а не їх довжини; швидкість 
досягає 8 м/сек. Попередня частина розбігу (до початку відведення 
списа) — 15—17 м (10—12 бігових кроків) — відділяється від 
заключної контрольною позначкою. Заключна частина розбігу 
це чотири шість так званих кидкових кроків, коли спортсмен 
«обганяє прилад» внаслідок відведення руки з списом у 
протилежну розбігові сторону і робить ривок (на двох останніх 
кроках). Кинувши прилад, метальник гальмує поступальний рух 
тіла активною зміною положення ніг — стрибком. При цьому 
спортсмен переходить через ліву ногу, що розгинається, ставиті. 
праву в упор для гальмування, а іноді ще робить на ній два-три 
підскоки. Відведення списа, кидок і гальмування найсильніші 
спортсмени виконують на відстані 12 м (чоловіки) і 9 м (жінки). 

Найпоширеніші варіанти техніки метання списа розподі-
ляються за такими ознаками: 

1. За способом відведення руки із списом — дугою вгору-
назад, прямо-назад, дугою вперед-униз-назад. 

2. За кількістю кидкових кроків (не враховуючи крок для 
гальмування після випускання списа) — на чотири, п'ять і шість 
кроків. 

3. За характером виконання кидкових кроків — звичайним 
бігом і стрибкоподібними кроками. 

4. За способом виконання кидка — без повертання плечей, і 
повертанням і комбінований. 

Спортсмени надають перевагу метанню списа на чотири 
кидкових кроки з відведенням приладу прямо-назад (рис. 34) 
Умовно таку техніку метання можна назвати метанням на П ' Я І І . 

кроків (враховуючи крок для гальмування). 
Виконавши попередню частину розбігу, метальник спи 

лівою стопою на контрольну позначку (1). Перші два кроки 
заключної частини розбігу відрізняються від кроків попередньої 
частини пружним, акцентованим відштовхуванням від доріжки 
мінімальним згинанням ніг у колінах. На першому кроні 
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спортсмен починає відводити руку з списом і повертати плечі за 
годинниковою стрілкою. Повертання таза в цей бік повинно бути 
мінімальним, що досягається поставленням правої стопи без 
розвертання (7—3). На другому кроці відведення руки закінчують 
14— 5). Кисть її не повинна опускатися нижче правого плечового 
суглоба, а наконечник списа — не треба піднімати вище голови 
(кут між списом і передпліччям 25—30°, між плечем і 
передпліччям 155—165°). Третій крок (перехресний) починається 
швидким винесенням вперед трохи зігнутої правої ноги (6). У 
момент безопорного положення ліва нога також швидко 
проноситься вперед з тим, щоб до моменту зіткнення з доріжкою 
ювнішнього склепіння правої ноги (ближче до п'ятки) ліва була 
ірохи попереду правої (8). Ці рухи створюють умови для 
індхилення тулуба назад-вправо від вертикальної осі приблизно на 
10 -37° (9). На третьому кроці спортсмен прикривається зігнутою 
піною рукою, сприяючи скручуванню плечей щодо таза. ИР 

М'язи-розгиначі правої ноги швидко і дуже розтягуються, а 
потім так само швидко і сильно скорочуються. Метальник 
переходить до виконання четвертого кроку, який не має 
Псюпорної фази (8—10). Ліва нога ставиться досить далеко 
иперед, у цей час права повинна бути ще не зовсім випрямленою 
їли збереження обгону, утримання її м'язів і м'язів задньої 
поверхні тулуба в потрібному напруженні. Фінішне зусилля 
починається з випрямленням правої ноги після перехресного 
«року (9) з наступним виведенням таза вперед; тіло спортсмена 
нагадує натягнутий лук. 
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Рис. 34. Метання списа з розбігу на п'ять кроків 

Розтягнуті м'язи правої ноги, тулуба і руки з списом зразу і 
починають скорочуватись, і спортсмен закінчує фінальне зусиліі 
ривком, коротко і різко згинаючи тулуб вперед, повергаючи..і 
грудьми в напрямі метання і «витягуючи» за собою руку з списіТП 
вперед-угору (10—12). Після цього слідує швидкий захльїн > 
рукою з розгинанням і повертанням її досередини. Отже, тяш 
закінчується ривком для випускання списа, після чого спортсми-
робить п'ятий крок для гальмування. 
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Навчання. Завдання 1. Створити правильне уявлення про 
ісхніку метання списа з розбігу. 

Засоби. 1. Розповідь і особливості техніки метання списа. 
'. Роз'яснення правил і організації змагань з метання списа, 
і. Демонстрування техніки метання списа (зразковий показ 
ииконання). 

Методичні вказівки. Техніку метання показувати з різною 
швидкістю. 

Завдання 2. Навчити тримати і випускати спис. 
Засоби. 1. Тримання списа першим і третім пальцями над 

мра-вим плечем. 2. З цього положення відвести руку з списом 
шпал. 3. З положення ноги на ширині плечей, спис над плечем, 
шдве-дення руки назад і метання лише зусиллям руки. 4. Те саме, 
н инаючи і розгинаючи ноги і відхиляючи назад тулуб. 5. Те саме, 
і положення права позаду на носку. 

Методичні вказівки. Вправу виконують з положення ліва 
попереду на всій стопі, права приблизно на ширині півстопи 
позаду на носку. Тулуб вертикальний, плечі не розвертати. У 
іругій і третій вправах кидок починається з випрямленням ніг. 
Мі-гати по висхідній траєкторії, прикладаючи зусилля до осі 
і ииса. Плечі не розвертати. 

Завдання 3. Навчити виконувати фінальне зусилля. 
Засоби. 1. Метання списа з положення стоячи лівим боком до 

"іряму кидка, права рука з списом відведена назад, права нога 
ні пута в коліні, стопи розвернуті назовні. 2. Те саме, але відво-
іичн спис назад з положення кисть з приладом над плечем. 

Методичні вказівки. Спочатку імітують виконання цих вправ 
і "гі списа, потім із списом, але не випускаючи його з рук). Другу 
ні і рину спочатку виконують роздільно:/ — відвести руку прямо-
ті під; 2 — вивести ліктем вперед-угору (до рівня вуха) для кидка; 
і зробити кидок. Виведення руки для кидка треба починати з 
"іірямлення правої ноги, одночасно повертаючи її до положення 

вперед, але повністю ноги не випрямляти. 
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Завдання 4. Навчити техніці переходу від розбігу до кидкп 
спису. 

Засоби. 1. З положення ліва попереду на всій стопі, правії 
позаду на передній частині стопи, права рука з списом над плечем 
відведення списа прямо-назад на два кроки, починаючи рух 
правої ноги. 2. Те саме, під час бігу. 

Методичні вказівки. Після відведення продовжувати руха 
тись вперед і повернути руку у вихідне положення; не зупиняю-
чись, знову відвести руку з списом. Вправу виконувати на відрізку 
20—30 м. 

Оволодівши вправою в ходьбі, перейти до виконання її під 
час бігу (спочатку повільного, потім середнього темпу і, нарешті 
швидкого). 

Завдання 5. Навчити метати спис з розбігу. 
Засоби. 1. Метання списа з малого розбігу, потім середньою 

і, нарешті, повного. 
Методичні вказівки. Довжину розбігу збільшувати посту-

пово, прискорюючи темп кроків до контрольної позначки. V 
заключній частині розбігу істотного значення набувають пружні 
рухи ніг. При виконанні кидків уточнити довжину заключної 
частини розбігу для кожного учня. 

Завдання 6. Удосконалюватися в техніці метання списа 
розбігу. 

Засоби. 1. Спеціальні вправи. 2. Метання списа. 

4.10. Методика навчання техніці метання гранати 
Техніка. Гранату, як прикладний вид та вид змагань, 

кидають з розбігу на дальність у поле, обмежене коридором 
шириною 10 м. Маса гранати 300, 500 і 700 г. Довжина розбій 
30—35 м, кидок здійснюють від планки довжиною 4 м, шириною 
7 см. 

Гранату можна тримати, обхопивши її ручку всіма пальцями 
(рис.35,а) або чотирма пальцями, в зігнутий п'ятий (мізинець) впм 
расться кінець ручки (рис.35). Другий спосіб більш поширений. 
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Під час розбігу гранату можна нести як в опущеній донизу 
руці «під плечем», так і в зігнутій руці над головою і трохи 
спереду «над плечем». Руку не напружувати. 

Техніка метання гранати має багато спільного з технікою 
метання списа. Головна відміна пов'язана з формою приладів і 
способами їх тримання (при метанні гранати — вільніший замах і 
пільший поворот плечей у бік руки, що тримає гранату). Метають 
і ранату під більшим кутом (приблизно 40—42°), ніж спис. 

Рис. 35. Способи тримання гранати 

Рис. 36. Метання гранати з розбігу на п'ять кроків 

Метання гранати з розбігу на п'ять кроків (рис.36) майже 
повністю повторює техніку метання списа з такого самого розбігу 
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(див. рис. 34). Тому для засвоєння метання гранати можна 
рекомендувати як техніку метання списа, так і методику навчання 
Як відводити гранату «нижньою дугою», показано на рис. 37. 

\\ уд 

І 
/ V 

Рис. 37. Відведення гранати нижньою дугою 

4.11. Методика навчання техніці метання диска 
Техніка. Диск метають з круга діаметром 2,5 м обмеженим 

металічним кільцем у розмічений сектор (40°). Для навчання 
застосовують дерев'яні, металеві і гумові (найчастіше) диски 
плоскої сочевицеподібної форми масою 0,5 кг (дитячий), 1,0 
(жіночий), 1,5 (юнацький) і 2,0 кг (чоловічий). 

Диск можна метати як з місця, так і з поворотом, останшІІ 
спосіб результативніший. Спортсмени, що володіють сучасною 
технікою метання диска, у вихідному положенні стають на задіиіі 
частині круга спиною до напряму метання, ноги на ширині плече 
або трохи ширше, і повертаються навколо вертикальної осі нн 
540° (менш підготовлені — на 360° і більше). Обертаючий 
спортсмен одночасно робить поступальні рухи в бік кидка. 

Якщо розглядати положення спортсмена відносно опори, мі, 
починаючи з вихідного положення, метальник проходить кільки 
фаз: двоопорну (вихідне положення), одноопорну на лівій нон 
безопорну (після відриву Л І В О Ї НОГИ ВІД опори), одноопорну ІІІІ 

правій (від моменту приземлення), двоопорну на правій (фаій 
гальмування). 
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Зайнявши з диском у руці вихідне положення, спортсмен 
робить підготовчі розмахування, після чого починає розбіг у 
формі повороту. Під час розбігу і метальник, і диск повинні 
поступово набрати максимальної швидкості (останній - д о 9—10 
м/сек). Диск рухається у відведеній в сторону руці по 
мпксимально широкій дузі, проходячи за розбіг 13-15 м. Завершу-
ючи фінальне зусилля, спортсмен випускає прилад з якомога 
нільшою швидкістю і, щоб не вийти при цьому за інерцією з 
круга, у стрибку міняє положення ніг для гальмування. 

Диск тримають у вільно опущеній вздовж тулуба руці так, 
щоб край обода лежав на фалангах чотирьох пальців, великий 
шілець кладуть зверху диска. Основне навантаження припадає на 
мкпзівний і середній пальці. Кисть трохи прогинається (рис. 38), 

іупінь розведення пальців залежить від ширини долоні. 

Залежно від фізичної і технічної підготовки метальники 
мінкуть займати різні вихідні положення перед початком оберта-
ний: боком, спиною до напряму кидка та ін. Найбільш поширеним 
• положення до напряму кидка (про яке говорилося вище). 
Иихідне положення впливає на довжину шляху диска під час 
їм і юігу і ступінь «обгону приладу», а отже, і на початкову швид-
• п. ц. вильоту. Ліву ногу треба ставити носком біля обода круга. 

І Іід час попереднього розмахування можна не підтримувати і 
І М Л І римувати диск. В останньому випадку спортсмен переносить 

а б 

Рис. 38. Тримання диска: 

а — вид зверху; б — вид збоку. 
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вагу тіла на праву ногу, повертає плечі вправо і відводить руку ч 
диском вправо-назад. Не зупиняючись, він повертає тулуб вліво, 
руку з диском подає вперед-вліво до лівого плеча і підхоплюї 
диск лівою рукою. Потім переносить вагу тіла на ліву ногу і веде 
руку з диском по широкій дузі на рівні плечових суглобів (вправо-
назад активним повертанням тулуба). Вага тіла знову перено-
ситься на праву ногу. Стопи не можна відривати від опори 
повертати, інакше не буде «скручування» тулуба в поясі. ОстанніІІ 
рух замахування можна виконувати на випрямлених або ледь зіі 
нутих ногах, тримаючи тулуб вертикальним. Зігнута ліва рука — 
перед грудьми. 

При іншому варіанті розмахування приладу з підтримкою: 
вихідному положенні диск кладуть біля лівого плечового суглоби 
на розкриту долоню лівої зігнутої руки, потім захоплюють його 
правою і зразу ж починають замах вправо. 

Для виконання розмахування без підтримки спортсмен 
вихідного положення повергається вправо, відводить руку 
диском назад, переносить вагу тіла на праву ногу і широким 
рухом тулуба й руки з диском повергається вліво, наближуючи 
руку з приладом до лівого стегна і далі назад. Потім вагу тіли 
переносить на праву ногу, розвертає плечі вправо і замахуєтьі и 
рукою з приладом вправо-назад, як і в попередньому випадку 11 
підтримуванням). І в першому, і в другому варіантах рука 
диском у крайньому задньому положенні замаху повинна бути 
рівні плечей, а метальник — зберігати стійке положення під чіТТ] 
перенесення ваги тіла на праву ногу (рис. 39). 

Від моменту закінчення замаху починається вхід у поворої 
згинанням ніг у колінах та одночасним перенесенням ваги тіла і 
правої ноги на ліву, що повертається вліво на передній части 
стопи. Плечі і рука, що робить кидок, не опускаються, але поміти 
відстають від рухів ніг. Повністю перенісши вагу тіла на зігну 
ліву ногу, спортсмен повертає тулуб лівим боком в напрямі кидк 
і руку з диском відводить далеко назад-вправо, чим закінчує вхід 
поворот (2, 3). При цьому він нахиляється всередину круга (4) 
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підновлює рівновагу потужним махом уже вільної від опори 
правої ноги, яка рухається по спиною прямій до центра круга (5). 
Нога може бути зігнута в коліні під будь-яким кутом, але доцільно 
и гомілку нести вертикально так, щоб стопа пройшла низько над 
поверхнею круга. 

І - І І г к 
Тлі гт\ / / \ /7Л л\ х\\ /А\ 
і) і1 м " д г / и \\\£ ч\ У \\ У іі А і г—т-Я II Іі 

\ 
Рис. 39. Метання диска з поворотом 

Відведена з диском рука рухається весь час позаду, 
шлишаючи напруженими м'язи плечового суглоба. Таз продовжує 
повертатися вліво спочатку завдяки маху правою ногою, а перед її 
шіусканням на грунт—внаслідок повертання цієї ноги всередину й 
ицночасного підтягування до неї лівої в безо-порній фаз\(6, 7). 
Через те що безопорна фаза пасивна і не дає змоги збільшити 
швидкість, метальники намагаються скорочувати її. У кінці фази 
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польоту тулуб починає нахилятися вліво-назад, права ноги 
активно опускається на опору, продовжуючи повертатися 
всередину. В цей момент спортсмен повинен бути повернутим 
правим боком у напрямі кидка. Повертання закінчується 
ставленням лівої ноги позаду, тобто спортсмен займає вихідне 
положення для кидка (9). Як ліва нога, так і права (приблизно 
центрі круга) стоять на діаметрі круга, спрямованому в бік кидка, 
Таке положення ніг необхідне для поступального переміщення 
спортсмена з правої ноги на ліву у напрямі кидка. Надмірни 
зміщення опори лівої ноги назад від лінії діаметра зменшу» 
амплітуду зусилля і змінює його напрям вліво. Отже, у вихідному 
положенні вага тіла сконцентрована в основному на правій нозі, 
тулуб «скручений» вправо, напрям осі таза майже збігається 
напрямом кидка, рука з диском максимально відведена назад. 

Фінальне зусилля характеризується активним поступальним 
переміщенням спортсмена з правої ноги на ліву вперед-угору 
поворотом тулуба вліво. При цьому поступальний рух ліній 
сторони тулуба закінчується до моменту досягнення лівим 
плечовим суглобом вертикалі, яка проходить через лівий носок 
Після цього тулуб лише обертається вліво навколо цієї вертикалі 
Рука з диском рухається по максимально широкій амплітуді 
Кидковий рух супроводжується випрямленням ніг (10—14), ПІСЛ» 
чого настає фаза гальмування (15). 

Навчання. Завдання 1. Створити правильне уявлення при 
техніку метання диска з поворотом. 

Засоби. 1. Пояснення суті й особливостей техніки метаїміи 
диска 3 поворотом. 2. Роз'яснення правил і організації змагань 
метання диска. 3. Демонстрування техніки метання днем 
(зразковий показ виконання, розбір кінограм, кінокільцівок, схем 
фотографій). 

Методичні вказівки. Спочатку продемонструвати виконанії» 
швидко (на результат), дотримуючись правил змагань, потім 
повільно і лише після цього приступити до показу окремії» 
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деталей техніки — тримання, випускання диска з обертанням, 
повороту, вихідного положення для кидка. 

Завдання 2. Навчити правильно тримати і випускати диск. 
Засоби. 1. Показ тримання диска. 2. Тримання диска учнями. 

І. Розмахування рукою з диском у різних площинах. 4. З поло-
ження стоячи обличчям до напряму метання, рука з диском 
опущена вздовж тулуба, ліва спереду відвести праву руку назад, 
потім вперед і випустити диск, щоб він покотився вперед. 

Методичні вказівки. Під час виконання вправ не напружу-
" І І Т И руку з диском. Не згинати руку в лікті, випускати диск з 
иказівного пальця так, щоб диск обертався за годинниковою 
і.1 грілкою. 

Завдання 3. Навчити виконувати фазу фінального зусилля з 
місця. 

Засоби. З положення стоячи боком до напряму метання ноги 
па ширині плечей або трохи ширше, права стопа перпендикулярна 
по напряму метання, а ліва розвернута трохи назовні нахилитися, 
її пиаючи праву ногу, повернути плечі за годинниковою стрілкою, 
підвести диск через сторону вправо-назад і виконати фінальне 
іусилля. 

Методичні вказівки. Фінальне зусилля починається з вип.-
рммлення правої ноги. Стегно і коліно спочатку рухаються вгору, 
і потім вперед-назовні в напрямі кидка до виведення таза вперед, 
і початку краще імітувати цю вправу без диска. Під час кидка 
1>»ка з приладом повинна бути в площині осі плечей. Можуть 
ірпилятися такі помилки: рука з диском рухається по малій амплі-
і /лі, згинання тулуба під час замахування; замахування без участі 
іунуба і ніг; недостатнє згинання ніг при замахуванні; нахил 
иміуба вперед в момент випускання диска; опускання правого 
її меча вниз; кидок без участі м'язів ніг і тулуба; відхід уліво. 

Завдання 4. Навчити метати диск з поворотом. 
Засоби. 1. З положення ліва нога попереду, рука з диском 

••пущена вздовж тулуба виконати мах правою рукою до рівня 
чпечей, перестрибнути з поворотом з лівої на праву ногу, зайняти 
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положення для виконання фінального зусилля і метнути диск. 2. З 
вихідного положення стоячи спиною до напряму метання вико-1 
нати поворот. 3. З попереднього вихідного положення метнути 
диск з поворотом. 

Методичні вказівки. Спочатку треба імітувати ці вправи. 
Виконуючи другу вправу, не випускати диск. Третю вправу 
спочатку виконувати не в крузі, стежити, щоб поворот був 
ритмічним, з прискоренням. 

Завдання 5. Удосконалення в техніці метання диска з поворотом. 
Засоби.1. Спеціальні вправи. 2. Метання диска 

Запитання для самоконтролю 
1. Значення техніки виконання бігу, стрибків і метань у 

процесі фізичного виховання. 
2. Охарактеризуйте принципи навчання у фізичному вихо-

ванні. 
3. Дайте аналіз техніки бігових видів. 
4. Проаналізуйте техніку стрибкових видів. 
5. Охарактеризуйте техніку видів метання. 
6. Кінематичні та динамічні характеристики техніки легко-

атлетиних видів. 
7. Представте методику навчання техніки бігових видів. 
8. Охарактеризуйте методику навчання техніки стрибкових 

видів. 
9. Проаналізуйте методику навчання техніки видів метання. 
10. Розкрийте зміст спеціальних вправ легкоатлета. 
11. Причини помилок і шляхи усунення їх у процесі навчаним 

легкоатлетичним вправам. 
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РОЗДІЛ 5 
КОЛОВЕ ТРЕНУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
5.1. Значення колового тренування 

Основний шлях покращення фізичного розвитку та 
іабезпечення фізичної підготовленості - це розвиток рухових 
якостей. Основою розвитку рухових якостей є адаптація 
організму до фізичних навантажень, в процесі яких під впливом 
регулярних тренувань виникає пристосування до характеру та 
сили цих навантажень і, як наслідок, підвищення функціональних 
можливостей організму в конкретному напрямку. До ефективних 
методів розвитку фізичних якостей, при масових заняттях 
фізичними вправами є колове тренування. 

Однією з головних задач у процесі фізичного виховання 
студентів є всебічна фізична підготовка, у процесі якої необхідно 
иирішувати такі задачі, як зміцнення здоров'я, формування 
правильної постави, підвищення функціональних можливостей 
організму, набуття необхідних умінь і навичок, що пов'язані з 
і иттєдіяльністю та з урахуванням професійно-прикладної підго-
ювки майбутніх спеціалістів за фахом. А тому під час складання 
комплексів колового тренування необхідно ураховувати зазначені 
задачі. 

Організаційно-методична побудова занять фізичними впра-
иими із студентами, насамперед, буде залежати від задач, що 
стоять перед навчальним процесом у навчальних закладах. 

Колове тренування, як форма цілеспрямованого використа-
ння фізичних вправ для підвищення загальної фізичної підготов-
існості, було розроблено англійськими спеціалістами Р. Морга-

ном та Г. Адамсоном у 1952-1958рр. Методи і принципи колового 
ірснування найшли своє відображення в працях М. Шолиха 
колишньої Німецької демократичної республіки, а також в працях 
и'іених держав СНД Л. Геркана, X. Муртазіна, М. Пейсахова, 
І . Хачатурова, В. Чуніна. 

Півтори тисячі вправ згрупованих по принципу розвитку 
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фізичних якостей: швидкості, сили, витривалості, гнучкості, 
спритності та координаційних здібностей були запропоновані 
І.А. Гуревичем, який запропонував внести в них елементи або цілі 
комплекси колового тренування. 

Мета колового тренування полягає в комплексному розвитку 
сили, швидкості, витривалості, гнучкості і спритності при суворіІІ 
регламентації і персональному дозуванні вправ. Суворе дозування 
і прогресування навантаження сприяє ефективному росту фізичної 
підготовленості. Колове тренування має переваги над іншими 
методами розвитку рухових якостей, тому що вирішує ці задачі 
комплексі з морально-вольовою підготовкою, сприяє розвитку 
особистості, враховує індивідуальні здібності і можливості 
студента. Суттєвим є і те, що при застосуванні колового 
тренування можливо ефективно використати час, який відведено 
на фізичну підготовку. 

5.2. Організація колового тренування 
Надзвичайно важливим в організації занять колового 

тренування є повне усвідомлення викладачем-тренером суп 
колового тренування як організаційно-методичної форми занять 
Неврахування хоча б одного з компонентів як в організації, так і і 
методиці побудови колового тренування може звести нанівещ 
ефективність даної форми занять фізичними вправами. 

Викладач-тренер повинен чітко уявляти спрямованісп 
тренувальних занять в цілому, у тому числі й колового грену 
вання, як невід'ємної складової таких занять на певний період 
семестр, навчальний рік чи на весь період тренувального процесу 
в період навчання. 

Якщо передбачається неодноразове застосування коловоп 
тренування (на один семестр, тренувальний цикл), то необхідно 
спланувати заняття, виходячи з принципу поступового збільшеним 
навантаження та "спеціалізованості" колового тренування. Ци 
вирішується завдяки методичному забезпеченню, дії коловою 
тренування на функціональні системи організму з планомірно 
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іростаючою інтенсивністю та наближенням до основної вправи за 
•ііірактером кінематичних, динамічних та інших характеристик. 

Ураховуючи зазначене, необхідно чітко уявити вплив того чи 
Іншого методу в коловому тренуванні, а також варіанта його 
ииконання в екстенсивному чи інтенсивному режимі інтерваль-
иого методу. 

Організаційні заходи в коловому тренуванні. З метою 
правильної організації занять коловим тренуванням необхідно: 

визначитись з методом, бо від його вибору буде залежати 
спрямованість тренувального процесу; 

підібрати вправи комплексу, їх кількість; 
забезпечити наочність вправ (інформаційні таблички, 

мкі розміщують на місцях виконання вправ, див. За необхідності 
н.і табличках вказується дозування вправ та режим роботи; 

підготувати необхідний інвентар, обладнання; 
підготувати індивідуальні картки досягнень у коловому 

ірепуванні; 
навчити студентів правильно робити замірювання 

чистоти пульсу пальпаторним методом; 
показати, як правильно виконувати всі вправи, далі ті, 

іо тренується повинні їх випробувати. В роботі з початківцями, у 
шму числі з юними спортсменами, краще після показу вправи, 
щоб спортсмени виконали цю вправу під наглядом викладача-
іренера і, за необхідності, отримали зауваження щодо правиль-
ного виконання; 

розповісти про принципи підходу до застосування 
"(їтяжень та вихідних положень під час виконання вправ; 

показати, як правильно заповнювати індивідуальну 
картку і вести облік виконаної роботи і показників ЧСС; 

на першому занятті після ознайомлення і випробування 
иправ комплексу розповісти про фізіологічний вплив фізичних 
ішрав на організм людини. 

Із зазначених організаційних заходів не можна виділити, які є 
головними, а які - другорядними. Недоробка хоча б одного пункту 
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у підготовці до впровадження колового тренування може звести 
нанівець ефективність самого тренувального процесу. 

Під час організації занять колового тренування необхіднії 
враховувати умови проведення занять: наявність спортивної зал™ 
інвентаря, допоміжних пристосувань, кількість студентів ми 
заняттях, а також присутність навчально-тренувальних груп і» 
одній залі, які коловим тренуванням не займаються, та ін. 

Це принципово важливо, бо наявність різнорідних груп м 
одній залі унеможливлює застосування колового тренуванни 
інтервальним методом з суворо регламентованим часом вправ і 
відпочинку. В такому випадку слід застосовувати безперервно 
потоковий або інгервальний методи за цільовим часом. 

Організація занять за типом колового тренування. Перші 
три види колового тренування в організації суттєво не 
відрізняються, хоча, звичайно, відмінності є. 

Відносно тренування за типом колового тренування, то туї 
відмінності суттєві. Справа у тому, що в цьому випадку необхідна 
мінімальна організація для проведення занять. 

За умов проведення тренувальних занять, можна використо 
вувати як індивідуальне (одна особа виконує вправу на певніII 
"станції""), так і групове виконання завдань (вправу виконуючі,Щ 
одночасно декілька осіб). 

Індивідуальне виконання завдань зустрічається частіше І 
застосовується в тому випадку, коли група невелика; до 10-І.'И 
осіб. Кожний учень може сам на окремій "станції"" виконувані 
вправу із довільною кількістю повторів. Якщо група велика (3(1 
60 осіб), доцільно її розділити на підгрупи (однакові за підготоп 
леністю), і в такому випадку одну вправу будуть виконувати 3-Ь 
осіб одночасно за умови, що комплекс колового тренування буде 
складатись з 10-12 вправ. У цьому випадку на кожній "станцій 
повинен бути в достатній кількості інвентар чи знаряддя, або ж 
треба підбирати вправи без додаткових обтяжень. В останньому 
варіанті кількість повторів на тій чи іншій вправі призначається 
однаковим для всіх, а частіше встановлюється регламентоваи.і 
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робота з чітко визначеним часом роботи й відпочинку. 
У організаційному плані передбачається вправи комплексу 

позначати спеціальними табличками, на яких позначається номер 
иирави і її дозування (в цифрах), схематично направлення руху, 
'чоловічками" вихідне і кінцеве (можливі й проміжні пози) 
положення або просто характерне зображення даної вправи. 

А 
-у . ЕЬ 

? 

4 3 

4 

з р 

І'ис. 40. Порядок розміщення і зміни "станцій" з табличками 
виду вправи та її дозування 

/ 
Схематичне позначення кожної вправи з вказівкою дозу-

ішння має велике значення для чіткої організації всіх видів коло-
моїо тренування. Справа в тому, що на перших заняттях за 
коловим тренуванням студенти можуть помилятися як в порядку 
іміни "станцій", так і в правильному виконанні певної вправи. 
Наявність схеми колового тренування і порядок його проведення 
ншобігає допущенню зазначених помилок. 

Ці таблички повинні розміщуватись у залі у тому порядку, в 
икому буде відбуватися "проходження станцій". Як правило, 
іиіконання вправ відбувається по периметру зали в одному 
напрямку. Заняття за типом колового тренування можна 
проводити безперервно-потоковим та інтервальним методами з 
чітко регламентованим часом роботи й відпочинку. 

Описані варіанти за типом колового тренування не вичер-
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пують інших підходів, варіантів, форм (наприклад, виконаним 
вправ у парах) проведення подібних занять. Запропоновані н а м и 
організаційні форми і методи найбільш доступні в системш 
навчальних закладів та спортивному тренуванні. 

Однак, слід пам'ятати,що заняття за типом колового тренуЯ 
вання відрізняються від колового тренування не за формою, а 
змістом і, насамперед, чітким індивідуальним дозуванням наваїЯ 
таження. 

У практиці спортивного тренування частіше зустрічається 
інтервальний метод з дозуванням: 15 с - робота, ЗО - 45 с - в і д п в 
чинок. Однак, це дозування не є сталим і може змінюватися 
залежно від підготовленості студентів і періоду тренування. 

Для чіткого проведення занять за інтервальним методощ 
необхідно всю групу (ЗО осіб) розділити на підгрупи по 3 особи і Я 
закріпити за ними певний номер вправи ("станції"") з якогЯ 
починається колове тренування. Номери вправ і номери підгруіш 
що їм надаються, можуть співпадати, а можуть і не співпадатїИ 
головне, щоб всі підгрупи виконували наступну вправу, рухаю-
чись по колу в одному напрямку. 

Якщо, наприклад, підгрупі надається порядковий номер 5, \М 
вона починає колове тренування з вправи № 5 і закінчує повйД 
коло вправою № 4, якщо підгрупа починає тренування з впрапЯ 
№ 1, то закінчує на останній вправі комплексу і т. д. 

Колове тренування починається після розминки ( П І Д Г О Т О В Ч І Ш 

частини) 5-8 хв, яка складається з бігу (3-5 хв) та вправ загальная 
розвиваючого характеру. Після розминки викладач-тренер п о д я 
сигнал "Приготуватися", за яким усі підгрупи займають свої 
місце, тобто стають на "свою станцію". За сигналом свистка (абш 
іншим сигналом) починається виконання вправ усіма учасниками 
тренування одночасно. Наступний сигнал свистка означає кінеіЯ 
виконання вправи. Відпочинок протягом 30-45 с достатній ДШ 
переходу до наступної "станції". За п'ять секунд до початкД 
виконання вправи подається команда "Приготуватися", що означай 
зайняти місце і відповідне вихідне положення для виконаїїїш 

178 



чергової вправи. Зазначений порядок організації й проведення 
колового тренування відповідає інтервальному методу з регла-
ментованим часом виконання вправи і відпочинку. Після кожної 
а'рії, яка включає всі станції необхідним є активний відпочинок з 
контролем частоти серцевих скорочень. 

Ми не схильні думати, що в основі слабкої розповсю-
джсності й досить незначного використання колового тренування 
ц Україні лежать організаційні труднощі, хоча це має місце, якщо 
до розряду труднощів віднести нашу інертність. 

5.3. Методичні підходи до колового тренування 
Традиційне колове тренування передбачає з першого заняття 

комплектування груп і ознайомлення їх з комплексами вправ на 
•станціях». На другому занятті визначається максимальна 
кількість повторів з урахуванням і без урахування часу. В подаль-
шому в залежності від індивідуальних особливостей і конкретних 
шдач студенти проходять один - три кола кількісних повторів, які 
дорівнюють: 0,25%; 0,33%; 0,5% від максимума. 

Методи вправи базуються на співвідношенні вправи й 
мідпочинку, а також обсягу й інтенсивності роботи. Останній 
фактор^значною мірою визначає вид і ступінь навантаження. 

Однак методи виконання загальнорозвиваючих, підготовчих 
і спеціально-підготовчих вправ у коловому тренуванні мають свої 
чсобливості тому, що у даному випадку існує багато впливових 
факторів на кінцевий результат, із яких слід виділити: 

• кількість підходів на кожній станції (вправі); 
• кількість повторів у підході; 
• тривалість виконання вправи; 
• темп виконання вправи; 
• величина обтяження; 
• час відпочинку між виконанням вправ; 
• кількість кіл у коловому тренуванні; 
• час відпочинку між колами в коловому тренуванні. 
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Із зміною одного, а тим більше декількох чинників, ЩОІ 
формують визначення методу вправи, змінюється тренувальний 
ефект, його специфічний вплив на організм тих, хто займається 
згідно з даним методом у тренувальному процесі. 

Методи та їх варіанти в коловому тренуванні: 
1) колове тренування за методом безперервно-потокової вправиш 
2) колове тренування за методом інтервальної вправи з ек<Я 

тернсивним та інтенсивним варіантами; 
3) колове тренування за повторним методом. 

Безперервний метод (безперервно-потоковий метод), яким 
передбачає виконання вправ у певному порядку без явних паузі 
відпочинку (якщо не враховувати відпочинок під час переходу ві™ 
однієї станції (вправи) до іншої). Сам перехід від однієї до наступі 
ної станції займає мало часу, а тому прийнято вважати, що такиЩ 
вид роботи є безперервним. Збільшення навантаження може відбуЯ 
ватися за рахунок обсягу виконаної роботи або за рахунок 
інтенсивності виконання вправ. Підвищення навантаження зт 
рахунок обсягу роботи можна досягти, змінюючи наступні компОЯ 
ненти: 

- збільшити кількість кіл у тренувальному занятті або ЗІ 
тренувальному циклі; 

- збільшити загальний час кожного заняття на 1-2 хв за раху 
нок збільшення кількості повторів запланованих вправ; 

- збільшити кількість "станцій" без зміни дозування вправ; 
- збільшити кількість тренувальних занять із застосуванням 

колового тренування у тренувальному циклі. 
Підвищити навантаоюення за рахунок інтенсивності можнЛ 

наступним чином: 
- збільшити кількість повторів без зміни часу тренуваніЯ 

(екстенсифікація тренувального процесу); 
- зменшити час проходження кожного кола без зміїЯ 

кількості повторів; 
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- починаючи з 7-8-го заняття виконувати вправи (ті, які 
доцільні й доступні) з додатковим обтяженням, або зі зміною 
иихідного положення, що забезпечує складність виконання 
нправи. Цей методичний прийом слід застосовувати за умови 
ібсреження кількісного повторення вправ. 

Позитивним у такому виді тренування можна вважати 
•кісті зміни вправ комплексу, тобто комплекс може бути не 
постійним, а час від часу змінюватися, і завдяки добре 
організованій наочності (наявність табличок) студенти можуть 
ииконувати вправи "з листа", але попередня інформація і показ 
правильного виконання вправ викладачем повинні мати місце. 
І Іозитивним, без сумніву, є і постійний припис вправ комплексу, 
що сприяє засвоєнню певних рухових навичок та досконале 
иивчення цих вправ. 

До недоліків цього виду колового тренування слід віднести: 
- дозування (повторюваність) вправ для всіх однакове; 
- не враховуються індивідуальні можливості кожного з тих, 

ч го займається тренуванням за тином колового тренування; 
- відсутній контроль за інтенсивністю навантаження; 
- відсутній аналіз динаміки збільшення тренувального 

навантаження за певний цикл тренування. 

Інтервальний метод доцільно застосовувати при групових 
шняттях за типом колового тренування. Час для таких тренувань 
має бути від 10 до ЗО хв за доступним варіантом: 15-30 с - робота, 
підпочинок - ЗО до 15 хв, а для оздоровчого тренування - 60 і 
Оільше секунд. Кількість кіл в тренуванні - 1-3, залежно від 
підготовленості та цілей, поставлених перед тренувальним 
процесом. 

Виходячи із наведеної схеми та особистого тренувального 
досвіду, кожний тренер-викладач має визначитись з вибором 
методу вправи відповідно до специфіки виду спорту. При цьому, 
пчевидно, необхідно враховувати режим м'язової діяльності, 
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характер виявлених зусиль, а також наближення, або співпаданиш 
окремих функцій чи функціонування організму в цілому д<Я 
змагальної вправи. Наприклад, для волейболістів обирається 
швидкісно-силова (стрибкова) підготовка, для футболістів - ш в и в 
кісно-силова та функціональна підготовка анаеробного характеру, 
для штангістів - силова підготовка (максимальна сила), для л е г к Л 
атлета-стрибуна або метальника - "вибухова сила", для б і г у н Д 
лижника - функціональна підготовка аеробного характеру тощо. 

У повторному методі паузи відпочинку між вправами суворЯ 
не дозуються; застосовується при навчанні руху, на заняттям 
загальної фізичної підготовки. Цей метод характеризується 
багаторазовим виконанням вправи чи комплексу вправ через» 
інтервали відпочинку, протягом яких відбувається повне відноїш 
лення працездатності. 

Повторний метод використовується як у циклічних так і по 
циклічних вправах. Інтенсивність навантаження може сягати: 75 
95% максимальної у даній вправі, або майже граничною - 9 Я 
100%. Інтервали відпочинку залежать від тривалості та інтенсищ 
ності навантаження. 

У практиці повторний метод застосовується у кількох варіаіЯ 
тах. Часто використовують наступні: 

1) повторна робота з рівномірною неграничною інтенсиїш 
ністю ( 90-95% максимальної) для формування змагального тем Д 
і ритму; 

2) повторна робота з рівномірною граничною інтенсивністю™ 
Повторний метод в першу чергу позитивно впливає Я 

м'язовий обмін та широко використовується в коловому тренуванііЯ 

5.4. Різновиди колового тренування 
Орієнтовні комплекси вправ колового тренування, і .Л 

можуть бути використаними на заняттях з легкої атлетики дЛш 
розвитку різних фізичних якостей: 
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Однією з основних передумов розвитку швидкісних здібнос-
т і є рівень нервово-мязової координації і рухливість нервових 
процесів, яка проявляється в удосконаленні перебігу процесів 
иіудження і гальмування в різних відділах нервової системи. 
Ндосконалювати швидкість рухової реакції допомагають загально-
го шиваючі вправи, в яких студенту необхідно якомога швидше 
Реагувати на різноманітні слухові, зорові та тактильні сигнали. 
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Рис. 44. Комплекс вправ для розвитку спритності 

Для ефектиного розвитку спритності рекомендується так'і 
вправи: 

- вправи, в яких немає стереотипу рухів і присутній елемеїЛ 
раптовості; 

- дії, що вимагають високої координації та точності рухіїірі 
зокрема асиметричні вправи в різних комбінаціях; 

- спеціальні вправи, в яких за сигналом необхідно р і з ш 
змінювати напрямок рухів. 
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Рис. 45. Комплекс вправ для розвитку силової 
витривалості інтервальним методом 

Силова витривалість - це здатність організму людини д о в г и й 
ніс підтримувати високі силові показники. Для розвитку с и л о в о ї 
митривалості необхідно використовувати змагальні та спеціально-
шдготовчі вправи, які б дозволяли пов'язати вдосконалення 
силової та технічної підготовленості студента. 

Кількість повторень вправи може бути від 20-30 до 100 р а з і в 
і більше в загальній кількості, що обумовлюється підготовленістю 

1 удента. 
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Рис. 46. Комплекс вправ для розвитку гнучкості 
інтервальним методом 

У практиці спортивного тренування частіше зустрічається 
інтервальний метод з дозуванням: 15 с - робота, 30-45 с - відпочід 
нок. Однак, це дозування не є сталим і може змінюватися залежиш 
від підготовленості студентів і періоду тренування. 

При складанні комплексів вправ необхідно враховував 
рівень фізичного розвитку та підготовленості студентів. 

Аналізуючи становлення колового тренування у науковій 
методичній літературі та практичній діяльності кращих тренері]! 
практиків, а також викладачів різних навчальних закладів, можи 
зазначити, що колове тренування не обмежується класичним! 
варіантами, які описані у науково- методичній літературі. У прак 

і 1 
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пічній діяльності в силу різних обставин та в результаті творчих 
пошуків можна виокремити різні за змістом і направленістю 
різновиди колового тренування. Звичайно, їх можна умовно 
піднести до певного методу, за яким рекомендується проводити 
тренування в спортивній секції або урок з фізичного виховання у 
навчальному закладі. 

Доріжки здоров'я. Суть такого колового тренування зво-
диться до виконання простих, доступних фізичних вправ з 
обтяженням або без нього, які чергуються з бігом "підтюпцем". 
Розміщуються зазначені доріжки здоров'я, як правило, в лісо-
паркових зонах, поряд з пішохідними алеями, доріжками. Іноді 
с пеціально облаштовані доріжки заповнюються тирсою з метою 
пом'якшення опори під час бігу та зручності виконання вправ, у т. ч. 
иігових, після випадання дощу, снігу. Товщина прошарку тирси 
може бути в межах 15-30 см. За формою доріжки здоров'я можуть 
(>ути прямими, овальними, з підйомами та спусками різної 
крутизни, залежно від місцевості та площини лісопарку чи 
гиортивного комплексу. 

Своєрідні "станції" (місця для виконання фізичних вправ) 
розміщуються поряд з доріжкою через кожні 100-300 м, які необ-
мдно долати "підтюпцем" або повільною ходьбою (залежно від 
шдач, що ставляться перед тими, хто тренується на доріжках 
ідоров'я). На зазначених станціях розміщується просте устатку-
М І І І Ш Я : спортивні лави, комбіновані гімнастичні драбини, фіксо-
иаиі штанги невеликої ваги, турнік, паралельні бруси, колоди, 
іафіксовані в кінці деревини та обладнані ручками для піднімання 
і протилежного боку, вкопані гумові автомобільні шини тощо. 
Поряд з цими станціями встановлюються таблички, на яких 
містяться рисунки вправ та описання правильного їх виконання. 
Пересування від одної станції до іншої, після виконання вправ, 
може бути у вигляді ходьби або бігу "підтюпцем", залежно від 
поставлених задач у тренувальному процесі. Повільна ходьба 
іас госовується, як правило, для літніх людей з метою оздоров-
мсимя та підтримання певних фізичних кондицій. 

189 



т 
Можливість індивідуально дозувати навантаження ш 

планомірно його підвищувати (для цього необхідно мати індиия 
дуальну картку або щоденник тренувань) у процесі занять Я 
доріжках здоров'я за типом колового тренування - це доси'Щ 
проста й надійна форма впровадження самостійних занять щ 
ефективним кінцевим результатом в оздоровчій або тренувальнії 
роботі. Однак консультації щодо навантажень, застосуваніш 
фізичних вправ, їх направленості (загально-фізичної чи спеціалїі 
ної підготовки) з тренером або інструктором з фізичної культуріш 
доцільними, а в літньому віці має бути обов'язковим лікарський 
контроль та самоконтроль за станом здоров'я кожного, хто займищ 
ється таким видом оздоровчого тренування 

Тим людям, які знайомі з коловим тренуванням і йоіл| 
організаційно-методичними основами, досить легко визначитись 
тренуванням на доріжках здоров'я. Однак принципова різни Я 
полягає у тому, що в коловому тренуванні викладач або студеіп 
особисто може підбирати необхідні фізичні вправи відповідно щ 
поставлених задач тренування, а на доріжках здоров'я у>щ 
встановлені певні спортивно-гімнастичні прилади, устаткування 
до них необхідно пристосовуватись, а можливо додавати щоіщ 
своє, замість наявних облаштувань та приладів. 

Наприклад, можна легко застосовувати гумові амортизатору! 
вправи зі скакалками, метання каменів з різних положень тоїш 
Таким чином можна використовувати доріжки здоров'я 
спеціальної спортивної підготовки 

У спортивній практиці можуть бути й інші варіашМ 
використання доріжок здоров'я. Наприклад, коли ставитьш 
задача розвивати швидкісну витривалість, тоді на алеях чи піїїш 
хідних доріжках спортсмен (група спортсменів) пробігає пешіщ 
заплановану дистанцію, а замість пасивного відпочинку аЄ>< 
повільного бігу "підтюпцем", виконує фізичну вправу іщ 
"станції"". Після виконання вправи спортсмен знову пробиф 
стандартну дистанцію. Довжина бігової дистанції залежить і\{ 
виду спорту та обраної спеціалізації й може коливатися від 150 ;ц 

190 

1 



600 м, а в тренувальному процесі бігунів на довгі дистанції, 
нижників та інших видах спорту на витривалість може сягати 
1000-3000 м. Підбір вправ між пробіжками може відбуватися з 
урахуванням задач тренувального процесу. Для посилення 
••псцифічної дії розвитку швидкісної витривалості вправи необ-
хідно виконувати на м'язи ніг, які відіграють основну роль у 
иігових вправах (гомілкостопні, задня поверхня стегна тощо). З 
мстою відпочинку між пробіжками та зниження функціонального 
шшантаження на організм доцільно виконувати вправи на 
черевний прес, спину, гнучкість, координацію рухів тощо, тобто 
инрави для "перемикання" нервової системи, зберігаючи 
ІІК гивний, робочий стан організму. Зазначений варіант тренування 
на доріжках здоров'я можна віднести до комбінованого методу, в 
мкому мають місце циклічні вправи, ациклічні, а з точки зору 
фізіологічної дії - інтенсивні та мало інтенсивні, для активного 
иідіючинку. 

Заради справедливості необхідно зазначити, що за типом 
і пОоровчих доріжок можна й, очевидно, необхідно застосовувати 
комплекси не тільки загально-фізичної, а й спеціальної 
спрямованості тренувального процесу. Такі комплекси досить 
чі\*ко впроваджуються у тренувальний процес бігових, 
стрибкових видів легкої атлетики, лижного, ковзанярського й 
інших видів спорту аеробного спрямування. 

Показовим у цьому плані може стати досвід Заслуженого 
і репера України Л.В. Подоплелова. Вихованці цього самобут-
нього тренера були багаторазовими переможцями Чемпіонатів 
України, Росії, а Олена Жупієва стала бронзовим призером Олім-
пі Ііських ігор у Сеулі (1988 р.). Під час роботи в м. Дніпропет-
ронську, Л.В. Подоплелов проводив спеціалізовані вранішні 
ірснування зі своїми вихованцями (з різних легкоатлетичних 
нидів) на доріжці з тирси довжиною 80 м. Суть тренувань 
шодилась до повторення в одному напрямку доріжки спеціальних 
"нових, у зворотному - спеціальних стрибкових вправ. Це були 
ин альноприйняті вправи, що використовуються легкоатлетами в 
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тренувальному процесі. Кількість таких вправ, залежно від етапу 
підготовки та спортивної підготовленості, коливається в межах 8-
12 разів. Головною відмінністю тренувань на зазначеній доріжці с 
те, що вправи виконуються без запланованої швидкості, дальносі і 
виконання стрибків і тому подібне. Вправи повинні виконуватися 
розкуто, з доступною амплітудою рухів та оптимальними 
зусиллями. В міру підготовленості атлетів, зусилля під час вико-
нання бігових і стрибкових вправ на доріжці стають більш 
потужними, більш координованими й відбувається це не штучно, 
а природним шляхом. Поряд з доріжкою, після виконання впран. 
спортсмени виконують силові вправи на черевний прес (на 
турніку, пригодна для цього гілка на дереві тощо), задню 
поверхню стегна, імітаційні вправи тощо. Слід зауважити, що ц е 
відбувається майже спонтанно, а не під тиском тренера. 
Виконання такого виду підготовки в поєднанні з біговою роботою 
(як правило, кросова підготовка), сприяє створенню фундамента 
для подальшої, більш інтенсивної роботи швидкісно-силової41 
характеру. Зазначений вид роботи на "доріжці" планується па 
підготовчий період тренувального процесу (жовтень-листопад) та 
весняний період (квітень- травень). 

Описаний варіант тренування на доріжці здоров'я можна 
віднести до безперервного методу з виконанням впран 
екстенсивного характеру, в основі якого лежить збільшення 
виконання вправ, залежно від спортивної підготовленості тих, хто 
тренується. 

Інший різновид колового тренування, застосований нами щ е її 
70-х роках більш поширений у тренувальному процесі іі 
використовувався не тільки бігунами-легкоатлетами, а іі 
багатоборцями, стрибунами та метальниками списа (докладіт 
висвітлений та наочно ілюстрований в журналі "Легка атлетика"). 

Суть зазначеного різновиду колового тренування полягас и 
тому, що спортсмени виконують заплановані вправи м«» 
замкнутому колу проти годинникової стрілки на "доріжці", щільно 
викладеній з гімнастичних матів (15-20 м). Комплем 
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тренувальних вправ складався з вправ швидкісно-силового 
характеру, на координацію рухів та бігових прав. Останні 
слугували для заповнення пауз між виконанням швидкісно-
силових вправ. Роль повільного бігу й бігових вправ не 
обмежувалась тільки заповненням пауз. За свідченням лікарсько-
ііедагогічних спостережень, під час виконання швидкісно-силових 
вправ частота серцевих скорочень сягала в окремих випадках 
200 уд/хв. Тому повільний біг між виконанням вправ відігравав 
роль "дієвої паузи". Зазначені паузи протягом 45 с сприяли 
зниженню частоти пульсу до 120 і навіть менше уд/хв. Крім того, 
що надзвичайно важливо, "паузи" сприяли перемиканню нервово-
м'язових зусиль. Природно, що такого роду перемикання відно-
сяться й до центральної нервової системи, що, у свою чергу, 
сприяє встановленню нових рухових зв'язків у корі головного 
мозку. Можна здогадуватись, що часта зміна вправ неоднорідних 
за своєю дією і характером виявлення зусиль та кінематичних 
характеристик під час виконання вправ сприяє розвитку 
координаційних можливостей спортсменів. 

Проведення тренувальних занять на "доріжці" вимагає від 
ішкладача-тренера певного досвіду та ґрунтовних знань фізіоло-
гічних процесів, які відбуваються у процесі тренування при 
застосуванні різнорідних та незвичних вправ. Так, наприклад, з 
метою емоційного супроводу занять, тренер має пропонувати 
(особливо в практичній роботі з дітьми) такі вправи: стрибки 
кенгуру, біг "кролика", ходьбу "ведмедя" тощо. 

У загальних рисах, схема проведення тренування на зазна-
ченій "доріжці" може бути такою: 

- кросовий біг, що передує заняттям, залежно від квалі-
фікації спортсменів та спеціалізації - 30-60 хв; 

- біг з різними завданнями: боком, спиною,приставними кро-
ками тощо; 

- вправи на стопу; 
- силові вправи на руки, спину; 
- черевний прес, 
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- повільний біг; 
- вправи на координацію рухів, переверти, переверти з вист-

рибуванням, повільний біг; 
парні вправи, скачки на одній нозі в русі; 
боротьба в "партері", повільний біг; 
- силові вправи на задню поверхню стегна; 
- "мостики", ходьба в положенні "мостика", "човник", 

повільний біг; 
- "гусиний крок", багаторазові стрибки уперед з вихідного 

положення стоячи на колінах з приземленням на стопи, повільний 
біг; 

- ходьба на руках, партнер тримає за ноги, відштовхування 
руками з просуванням уперед у тому ж положенні; 

- стрибки "кенгуру", біг, що копіює різних тварин, повільний 
біг. 

У цілому за годину тренування на "доріжці" спортсмени 
виконують від 20 до 30 різноманітних вправ швидкісно-силового 
характеру, у тому числі й на координацію рухів. Звичайно, 
описати всі вправи не можливо, га й не потрібно, тому що 
викладач-гренер має завжди імпровізувати, творчо підходити до 
підбору відповідних вправ, залишаючи стабільними ті вправи, які 
відносяться до спеціальних у тому чи іншому виді легкої 
атлетики. 

Такий вид колового тренування проводиться в зимовий 
період (грудень-лютий) і спрямований на вдосконалення 
швидкісно-силової підготовки та координації рухів. За своїм 
спрямуванням тренування на зазначеній "доріжці" можна віднести 
до безперервного методу в екстенсивному варіанті колового 
тренування. 

Перспективність використання колового тренування на 
заняттях легкої атлетики очевидна. При використанні колової <> 
тренування на уроках легкої атлетики визначається перш за все, и 
якому напрямку треба вести роботу по підвищенню фізичної 
підготовленості студентів. Для цього на початку навчального року 
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проводяться контрольні випробування і встановлюються 
"відстаючі" фізичні якості в студентів. 

Практика показала, що колове тренування доцільно вклю-
чати в основну частину заняття. При цьому, краще на початку 
основної частини провести навчання руховим діям. Особливо 
коли процес оволодіння технікою вимагатиме від студентів уваги, 
зосередженості, тонкої координації. 

Слід потурбуватись про доцільність розміщення станцій з 
врахуванням обладнання, стрибкових ям, бігових доріжок, секто-
рів для метання і т.п. При наявності гімнастичного містечка 
окремі станції на заняттях легкої атлетики можна розміщувати на 
його території, що дозволить зробити комплекс колового трену-
вання різноманітним. 

Викладач повинен вибрати для себе в залі чи на майданчику 
таке місце, що мати в полі зору усіх студентів. Не виключається, 
що сам викладач при необхідності надає студентам допомогу чи 
страховку. 

Спеціалізовані комплекси колового тренування з легкої атле-
тики будуються з 6-10 станцій. Включають вправи, які сприяють 
розвитку фізичних якостей: швидкості, спритності, загальної і 
швидкісної витривалості, швидкісної сили, тісно пов'язаної із 
зміцненням опорно-рухового апарату. Спрямованість комплексу 
визначається показниками студентів на контрольних випробу-
ваннях. Перевага надається вправам, які забезпечують всебічну 
підготовленість студентів. 

При проведенні колового тренування на заняттях з легкої 
атлетики слід враховувати рівень фізичної підготовленості 
студентів. В окремих випадках при слабій фізичній підготовле-
ності слід давати додаткові вправи. 

Під час виконання домашнього завдання, необхідно контро-
лювати його виконання на наступних заняттях. Процес навчання 
тривалий і потребує серйозного відношення до навчання. Важливо 
довести все це до свідомості студентів, привчати їх до регулярних 
і систематичних занять. 
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Застосовується колове тренування на заняттях легкої 
атлетики в осінній і весняний періоди. Заняття в першому семестрі 
треба проводити за простішим варіантом, в подальшому можна 
переходити до більш складних варіантів, що потребують обліку і 
запису результатів. Термін дії комплексу такий же, як і на 
попередніх заняттях (4-6 тижнів). З урахуванням конкретних умов 
можна проводити заміну окремих станцій. 

5.5. Розвиток фізичних якостей методом 
колового тренування 

Для розвитку динамічної сили на станціях колового трену-
вання бажано застосовувати вправи з відносно невеликими 
навантаженнями в середньому темпі і з великою кількістю 
повторень. 

Ефективність застосування силових вправ в коловому 
тренуванні в значній мірі залежить від того, наскільки раціо-
нально запрограмоване і розподілене навантаження на кожному 
занятті, окремому циклі, а також від правильного вибору наванта-
ження і сили опору амортизаторів. Комплекс вправ необхідно 
складати таким чином, щоб поперемінно навантажувати всі 
головні м'язові групи. ГІри цьому деякі з вправ повинні носити 
характер загального впливу, другі - цільової спрямованості па 
розвиток будь-якої групи м'язів, а треті - спеціальний, пов'язаний 
із визначеним програмним матеріалом. 

Не слід на заняттях по коловому тренуванню прагнути 
виконання якнайбільшої кількості різних вправ на силу. Вправи, 
які потребують великої напруги, слід обов'язково чергувати з 
легкими вправами, що потребують менших зусиль. Доцільно 
включати вправи з невеликим навантаженням або окремі вправи, 
пов'язані з подоланням власної маси тіла в домашні завдання. 

Найбільший ефект від силових вправ досягається при 
виконанні вправ не більше 15-25 разів підряд на одній станції 
колового тренування на протязі ЗО с. Якщо вправа виконується 
більшу кількість разів, то вона буде розвивати не силу, а силову 
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витривалість. Крім того, силові вправи слід застосовувати на 
початку або в середині основної частини заняття, коли вони 
виконуються на фоні оптимального стану центральної нервової 
системи, що сприяє утворенню і вдосконаленню нервово-
координаційного впливу, що забезпечують ріст м'язової сили. 

Дихання при виконанні силових вправ має важливе значення 
і потребує спеціального регулювання. Для запобігання небажаних 
наслідків гіри виконанні силових вправ слід підтримувати основні 
правила: допускати напруження тільки при короткочасних 
максимальних навантаженнях; включати в станції колового 
тренування вправи з граничними або близькими до них 
напруженнями в малому об'ємі; не робити максимальний вдих 
перед виконанням силових вправ; бажано, щоб студенти 
виконували видих в середині силової вправи. 

Працездатність при виконанні силових вправ може бути 
підвищена також за рахунок їх раціонального розподілу на 
станціях колового тренування. В паузах використовують як пасив-
ний, так і активний відпочинок. В якості активного відпочинку 
застосовується ходьба, вправи на розтягування і розслаблення. 

Регулярні заняття пристосовують організм до навантажень. 
Адаптація проходить швидше, якщо на протязі визначеного часу 
порядок і послідовність вправ на станціях колового тренування 
залишаються постійними. Тут доцільно повторювати підібраний 
комплекс силових вправ, регулюючи величину навантаження, 
кількість повторень вправ і число проходження кіл за заняття. 
Однак тривале використання одного і того ж комплексу веде до 
того, що його виконання стає звичним і буде викликати малі 
адаптаційні зрушення. Тому рекомендується періодично міняти їх. 
Частота зміни комплексів колового тренування для розвитку сили 
и різних умовах різна і може залежати від зміни програмного 
матеріалу поставлених задач щодо фізичної підготовленості. За 
рекомендаціями М. Шоліха, вони повинні змінюватись один раз в 
2 - 6 тижнів. 

Кількість занять з силовою спрямованістю залежить від ряду 
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факторів, і в першу чергу таких, як фізична підготовленість. 
І.А. Гуревич довів, що трьохразові заняття в тиждень дають 
найбільший ефект. Ці рекомендації відносяться до силових впран 
загального впливу, так як працездатність в найбільш потужних 
м'язових групах відновлюється відносно повільно [10, 18]. На 
жаль, на сьогоднішній день студенти більшості вузів займаються 
один раз на тиждень. Тому великого значення набувають 
самостійні заняття студентів у позаиавчальний час. 

Розвитку швидкості сприяє виконання рухів, що здійсню-
ються з граничною швидкістю. Тривалість їх проведення визна-
чається часом, протягом якого може бути збережений макси-
мальний темп. Вправи спрямовані на розвиток швидкості рухових 
реакцій, одночасно являються ефективним засобом, що трену< 
швидкість окремих рухів. 

Результати досліджень І.А. Гуревича показали, що при регу-
лярному введенні в комплекс колового тренування швидкісно-
силових вправ і вправ на швидкість, швидкісна сила і швидкість 
рухів зростає тим швидше, чим частіше застосовують ці вправи м 
коловому тренуванні. 

З метою збільшення швидкості рухів для досягнення моделі 
еталона нормативних вимог Державних тестів з'являється необхід -
ність локального впливу на окремі групи м'язів. Вправи, які вико-
ристовуються для розвитку швидкості, повинні відповідати коні 
рольним за м'язовою роботою і структурою руху. 

Щоб збільшити швидкість рухів, необхідно розвивати як 
швидкість рухів так і м'язову силу. Останнє досягається вклю 
ченням в колове тренування вправ з невеликими обтяженнями. 

Поряд із застосуванням навантажень для виховання 
швидкості рухів використовують вправи, виконання яких можлиис 
в полегшених умовах, таких, наприклад, як метання полегшених 
підвісних приладів, чергування вправ з полегшеними снарядами і 
снарядами нормальної ваги. В циклічних рухах швидкість проям 
ляється в основному в частоті рухів. Щоб підтримати високий 
темп рухів, необхідно швидко скорочувати і розслаблювати м'язи. 
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Все це досягається шляхом регулярного використання в коловому 
тренуванні вправ, які виконуються з можливо більшою частотою, 
але без зовнішнього обтяження. 

Таким чином, основним засобом виховання швидкості в 
циклічних рухах є виконання повторних вправ в максимально 
швидкому або високому темпі, а також вправ типу прискорень, які 
виконуються на різних станціях і повторюються через 1-3 станції. 
В ряді випадків (при виникненні швидкісного бар'єру) доцільно 
зупиняти на певний час виконання вправ, пов'язаних з розвитком 
швидкісних якостей, і переключатись на інші види вправ, з 
допомогою яких можна підвищити рівень розвитку швидкісно-
силових якостей. 

Крім безпосередньої роботи над швидкістю слід широко 
використовувати і спеціальні вправи, направлені на вдоско-
налення тих здібностей і навичок, від яких залежить швидкість 
виконання вправ в цілому. Для цього на станціях застосовують 
вправи швидкісно-силового характеру на розтягування, розслаб-
лення, а також вправи, пов'язані за своєю структурою зі швид-
кістю. З психологічної точки зору прояв швидкості залежить від 
мотивів, якими керуються студенти, що відпрацьовують ту чи 
іншу вправу на станції. Тому бажано передбачити застосування 
змагального або ігрового методу виконання вправ, ставити перед 
учнями конкретну задачу. 

Витривалість - здатність здійснювати роботу певної 
інтенсивності протягом тривалого часу. Головний принцип вихо-
вання витривалості на станціях колового тренування полягає в 
поступовому збільшенні вправ різної інтенсивності, які залучають 
великі м'язові групи. 

Силова витривалість - це здатність довгий час виконувати 
чинамічну роботу, яка потребує значних нервово-м'язових зусиль 
її розвиток здійснюється за допомогою вправ з навантаженнями, з 
подоланням власної маси і маси партнера, вправ з різним опором і 
і д. Ці вправи застосовуються в коловому тренуванні на основі 
принципу поступовості. При цьому приріст навантаження 
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спочатку відбувається за допомогою поступового нарощування 
обсягу тренувальної роботи за рахунок збільшення станцій на 
силу, далі шляхом підвищення інтенсивності вправ за рахунок 
збільшення кількості повторень на кожній станції. Перед 
студентами ставиться задача досягти якомога більшої кількості 
повторень на кожній станції. Дозування фізичного навантаження 
для студентів з високим, середнім, низьким рівнем фізичної 
підготовленості - диференційоване. 

Статична витривалість - це здатність підтримувати напру-
ження м'язів при відсутності рухів. Її розвиток здійснюється за 
допомогою вправ, які передбачають виси, упори або вправи на 
утримання вантажу тощо. Для розвитку витривалості до статичних 
зусиль корисно використовувати вправи ізометричного характеру. 
Величина напруги в цих вправах не повинна бути максимальною, 
а тривалість повинна бути короткочасною. До цих вправ відно-
сяться завдання на утримання і фіксацію тих чи інших поз \ 
додатковими навантаженнями або без них, виконання динамічних 
вправ під час утримання цих поз. Сюди можуть увійти окремі 
вправи, спрямовані на зміцнення плечового поясу, м'язів череп-
ного пресу, рук і кистей. Ці вправи корисно включати в індиві 
дуальні комплекси ранкової гімнастики. 

Найбільш ефективним засобом розвитку швидкісної витри-
валості на станціях колового тренування є човниковий біг і 
прискоренням, спринтерський біг з поступовим збільшенням 
довжини відрізків, а також різні темпові стрибкові або метальні 
вправи. 

Розвиваючи швидкісну витривалість, треба мати на увазі, що 
вона тісно пов'язана із "запасом" швидкості. Ось чому, розвп 
ваючи швидкісну витривалість на станціях колового тренування, 
треба паралельно приділяти увагу підвищенню рівня швидкосп 
рухів і швидкості рухової реакції [10 - 19]. 

Крім виховання загальної витривалості за допомогою 
циклічних вправ, суттєвим є виховання спеціальної витривалості 
за рахунок різних ігрових вправ. Така діяльність потребу» 
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швидкого переходу фізичних функцій з одного рівня на другий, а 
також більшої пластичності і гнучкості центральної нервової 
системи. Вдосконалення "ігрової витривалості" досягається як 
шляхом збільшення кількості станцій колового тренування з 
ігровою спрямованістю, так і шляхом підвищення інтенсивності 
вправ або кількості пройдених кіл при поступовому зростанні 
ступеня складності виконання завдань. 

Спеціальна силова витривалість виховується за допомогою 
виконання силових вправ в середньому темпі з обтяженням, маса 
якого приблизно дорівнює 50% від максимальної. Рекомендується 
чергувати великі навантаження з малими. При використанні 
швидкісно-силових вправ їх слід підвищувати поступово, після 
адаптації до попередніх навантажень. 

Організовуючи тренування спеціальної витривалості, потріб-
но вирішувати ще одну важливу задачу - виховувати вольові 
якості, розвивати здатність стійко переносити втому. 

Загальна і спеціальна витривалість у вправах на станціях 
колового тренування розвиваються в процесі регулярних занять, 
які проводяться на кожному занятті фізичного виховання в 
процесі розвитку інших фізичних якостей. Розвиток йде спочатку 
шляхом поступового збільшення часу тренувальної роботи за 
рахунок великої кількості вправ, які виконуються на станціях в 
комплексі, а потім шляхом збільшення її інтенсивності, 
підвищення швидкості. Підвищення спеціальної витривалості 
тісно пов'язане з вдосконаленням спортивної техніки. З цього 
витікає висновок, що тривале виконання будь-якої конкретної 
роботи буде залежати не тільки від загальної витривалості, а й від 
ступеня вдосконалення спортивної техніки. Чим вона вища, тим 
менше зайвих рухів і напружень, а отже, і непродуктивної трати 
енергії. Особливо великого значення висока спортивна техніка 
набуває у вихованні витривалості на станціях колового трену-
вання в парних вправах при єдиноборстві, у вправах з м'ячами і 
іншими предметами чи знаряддями. 

За експериментальними даними І. А. Гуревича під впливом 
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систематичних занять методом колового тренування витривалість 
збільшується в декілька разів. Щоб цього досягти, необхідно 
займатись тривалий час, поступово збільшуючи як саме 
навантаження на станціях, так і кількість кіл протягом 
навчального року. 

Спритність - це здатність точно керувати своїми рухами в 
різних умовах навколишнього середовища, швидко засвоювати 
нові рухи і успішно діяти в мінливих умовах, що виникають 
невимушене і потребують правильного швидкого вирішення. 

Виховання спритності на станціях колового тренування 
пов'язане з вдосконаленням функцій аналізаторів, в першу чергу 
рухового. Ефективний вплив на функціональне вдосконалення 
рухового аналізатора, і отже - на розвиток спритності надають 
вправи, що мають елемент новизни, які складають для студентів 
певну координаційну складність. 

І. А. Гуревичем встановлено три етапи виховання спритності. 
Перший етап характеризується вдосконаленням просторової 
точності і координації рухів. При цьому не має значення 
швидкість, з якою виконуються вправи. Головне - точність руху. 
Другий етап передбачає здійснення просторово точних і 
координованих рухів в короткі проміжки часу, економічно і точно. 
Третій етап являється ускладненням другого і пов'язаний І 
вдосконаленням здібності виконувати точно і швидко рухи. 

Вправи, що розвивають спритність, поділяються на наступні: 
1. Пов'язані із зміною пози, наприклад, швидко сісти, лягти, 

встати, нахилитись, повернутись тощо. Цей вид спритності нази-
вається тілесною спритністю. 

2. Вправи, які виконуються в складних умовах, зі зміною 
обставин. Це вправи на подолання смуги перешкод, різні лазіння 
та інші. 

3. Зі змінним опором. До них відносять вправи на подоланні 
опору, вправи типу одноборств. 

4. Пов'язані з маніпуляцією предметами, наприклад, кидки і 
ловля різних предметів, перекидання, жонглювання в сполученні » 
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додатковими діями, а також різні метання на влучність тощо. 
5. Вправи, що потребують узгоджених зусиль кількох 

учасників. Вони виконуються при взаємодії з партнерами як в 
простих діях, так і в складних. 

6. Вправи, що потребують взаємодії і протидії: обведення 
предметів і партнерів, перехват передачі з відскоком від стіни 
тощо. 

Розвиток і вдосконалення спритності повинні здійснюватися 
на усіх академічних заняттях з фізичного виховання. 

Гнучкість - це здатність виконувати рухи з великою ампулі-
тудою. Вона необхідна не тільки у спортивній, але й у 
повсякденній життєвій діяльності, яка потребує певної, часто 
великої амплітуди рухів, тобто, запасу гнучкості. З іншого боку, 
вправи, що розвивають гнучкість, одночасно зміцнюють суглоби і 
зв'язки. Вони підвищують еластичність м'язів, їх здатність до 
розтягування, що є дуже важливим фактором попередження 
м'язових травм. 

Виховання гнучкості на станціях колового тренування повин-
но бути запрограмована у взаємозв'язку з вихованням сили. 

Взаємовплив фізичних вправ та рухових якостей. При 
всій різноманітності набору фізичних вправ за їх спрямованістю в 
комплексах колового тренування всі вони, як правило, взаємо-
пов'язані між собою, але це твердження повною мірою стосується 
спортсменів-початківців. Взаємозв'язок різних вправ може мати 
позитивний або негативний характер. Наприклад, виконання вправ 
на „біцепси" з обтяженням на етапах спортивної спеціалізації та 
спортивного вдосконалення буде негативно впливати на техніку 
метання списа, а виконання вправ на „тріцепси" - позитивно. 

Однак мова у даному випадку йде не тільки про фізичні 
вправи, а й про рухові якості. Наприклад, розвиток загальної 
витривалості у підготовчому періоді позитивно впливає не тільки 
на розвиток спеціальної витривалості, а й позитивно впливає й на 
інші рухові якості. 
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У коловому тренуванні нас, насамперед, цікавить позитивний 
ефект тренування комплексних рухових якостей. Загально виз-
нано, що на початкових заняттях спортом розвиток однієї рухової 
якості позитивно (неоднаковою мірою) впливає на іншу. Це 
явище, коли зміна результату в одній вправі чи руховій якості 
впливає на зміну результату в іншій вправі чи руховій якості, 
отримало назву „перенесення тренованостіВплив тренованості 
може бути позитивним і негативним. 

Позитивний вплив рухових якостей спостерігається у тому 
випадку, коли результати покращуються одночасно в різних (тих, 
що застосовуються в коловому тренуванні) рухових якостях. 

Негативний вплив спостерігається у тому випадку, коли 
покращення результату в одній вправі призводить до погіршення 
результатів в іншій (інших). 

Позитивний вплив може бути однорідним і різнорідним. 
Однорідним позитивним впливом слід вважати такі зру-

шення, коли відбувається підвищення рівня однієї рухової якості и 
фізичних вправах, що застосовувалися, і не застосовувалися м 
коловому тренуванні. Наприклад, покращення показників у 
присіданнях на одній нозі (так званий „пістолет") покращує 
показники в стрибках з місця й в інших вправах . 

Різнорідним позитивним впливом слід вважати такі зрушення 
в розвитку однієї рухової якості, які позитивно впливають 1111 
зміну рівня інших рухових якостей. Наприклад, розвиток силової 
витривалості може позитивно вплинути на покращення показники» 
абсолютної сили у спортсменів- початківців і в тих вправах, які 
потребують витривалості. 

Негативний різнорідний вплив спостерігається у тому випад-
ку, коли збільшення показників однієї рухової якості впливає на 
зменшення показників іншої рухової якості. 

Велике значення на практиці має так званий непрямий вплив, 
який досягається за рахунок загально-підготовчих впріп» 
Загально-підготовчі вправи відіграють велику роль у поліпшенні 
рухових якостей, особливо в підготовчому періоді на початковій 
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етапах спортивної підготовки. Загально-підготовчі вправи повинні 
за своєю питомою вагою поступово змінюватися на цілеспря-
мовані різнорідні вправи зі зростанням спортивної майстерності. 

Колове тренування за своєю суттю є сприятливою формою у 
позитивному використанні загально-підготовчих вправ, особливо 
на початку спортивної діяльності тому, що комплексне засто-
сування різних фізичних вправ у кінцевому підсумку спрямоване 
на виховання комплексних рухових якостей. 

5.6. Особливості фізичного навантаження у 
коловому тренуванні та його контроль 

Правильне планування і реалізація запланованого наванта-
ження на певний період тренувального циклу, як правило, знач-
ною мірою сприяє досягненню позитивних спортивних результатів. 

У науково-методичній літературі подаються рекомендації 
або поради стосовно тренувальних навантажень, що дають 
можливість досягти певних позитивних результатів, і в такому 
разі вважається, що дане тренувальне навантаження за харак-
тером, обсягом, інтенсивністю та іншими показниками є ефектив-
ним. Безумовно, тренувальне навантаження слід вважати ефектив-
ним у тому разі, коли воно сприяє підвищенню специфічної 
спортивної працездатності або збереженню уже набутої спор-
тивної форми. У даному випадку мова йде про навантаження в 
тренувальному процесі, що дає ефект тренування. 

Практичний досвід свідчить, що застосування колового 
тренування з урахуванням індивідуальних можливостей тих 
спортсменів, що тренуються з використанням максимального 
тестування (МТ), практично виключає неефективність такого 
тренування в підвищенні спортивної працездатності як основи 
зростання спортивного результату, що є першою особливістю 
колового тренування. 

Загальновизнаним у спортивній практиці є розвиток 
комплексних рухових якостей під час колового тренування. Ця 
теза є однією із особливостей тренувального навантаження в 
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коловому тренуванні. Також відомо, що головним чинником 
впливу на розвиток рухових якостей є фізичне навантаження, яке 
отримує спортсмен під час виконання фізичних вправ. Обсяг та 
інтенсивність різних вправ - це два основних чинники, що 
складають навантаження, вони утворюють свого роду зовнішній 
бік тренувального навантаження, а внутрішній бік характе-
ризується величиною і характером фізіологічних і біохімічних 
змін в організмі спортсмена. Внутрішні зрушення залежать від 
фізичних вправ та їх спрямованості, дозування, щільності, інтер-
валу відпочинку й інших чинників. 

Навантаження, яке відбувається на організм спортсмена під 
дією фізичних вправ, можна виразити як співвідношення між 
інтенсивністю і обсягом зовнішнього навантаження. 

Однак, як справедливо зазначає видатний фізіолог М.Я. Гор-
кін, 1973, навантаження не можна визначати тільки за обсягом і 
потужністю, а потрібно також враховувати функціональні зрушен-
ня в організмі спортсменів під час виконання і після виконання 
вправ. 

Однонаправлені вправи (силові, швидкісні тощо) викликають 
в організмі більш глибокі й суттєві зміни, ніж вправи комплексної 
дії. 

Із сказаного випливає друга особливість колового трену-
вання, яка полягає у тому, що організм того, хто займається 
коловим тренуванням, більш „м'яко" витримує навантаження, 
якщо ці навантаження приблизно рівні за показниками із однонап-
равленими вправами, враховуючи їх комплексну дію. 

Ураховуючи цю особливість, із застосуванням колового 
тренування в процесі підготовки спортсменів-початківців, а також 
у тренуваннях більш кваліфікованих спортсменів можна запобігти 
таким явищам, як перевтома і перетренування. 

Виходячи із вищезгаданого, можна говорити про високу 
ймовірність уникнення перевантажень, перетренувань у рай 
впровадження колового тренування в систему підготовки 
студентів-початківців. Впровадження колового тренування на всіх 
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етапах попередньої спортивної підготовки і спеціалізації в усіх 
видах спорту мало б велике значення в створенні того необхідного 
фундаменту (комплексний розвиток рухових якостей, здатність 
організму до перенесення адекватних навантажень, зміцнення 
внутрішніх органів і систем організму, розвиток капілярної 
системи й т. ін.), на якому в подальшому можна буде застосо-
вувати більш жорсткі методи тренування, не турбуючись про 
передчасні негативні зміни в організмі юних чи більш 
підготовлених спортсменів. 

Третьою і найбільш вагомою особливістю колового трену-
вання є наявність максимального тестування (МТ). Без МТ гово-
рити про колове тренування з його перевагами безпідставно. 
Тренування у такому разі зберігає тільки організаційну форму 
проведення занять за коловим принципом на певних „станціях" 
виконання вправ. 

Організація максимального тестування потребує певних 
організаційних підходів, у тому числі: підготовка тих, хто 
займається коловим тренуванням до правильного виконання 
комплексу вправ, підготовка місць занять та інвентаря, 
обладнання, підготування особистих карток досягнень тощо 
Перелік цих та інших підготовчих заходів з метою впровадження 
МТ стримує викладачів-тренерів, викликає невпевненість і навіть 
боязнь організаційно-методичних заходів для проведення 
колового тренування. Максимальне тестування надає можливість 
індивідуально підходити до тренувальних навантажень під час 
загального виконання запропонованих вправ (групою, класом), 
при цьому і по-перше, зникає проблема психологічного 
„синдрому" бути першим серед учнів у тій чи іншій вправі, а, по-
друге, є впевненість викладача-тренера у тому, що студенти чи 
спортсмени уникнуть перевантаження. 

Колове тренування, як ніякі інші організаційно- методичні 
підходи й методи, надає можливість поступового і паралельного 
зростання обсягу та інтенсивності навантаження у 
тренувальному процесі. Ці проблеми відомі всім тренерам і навіть 
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спортсменам. Вони надзвичайно актуальні, і їх вирішенням 
займаються теоретики та тренери-практики. З цього приводу 
доцільно навести думку одного з провідних українських 
теоретиків Б. Шияна, 2001: „Між інтенсивністю й обсягом 
навантаження існує обернено пропорційний зв'язок. Тому ніколи 
не вдається поєднати максимальне або близьке до нього за 
інтенсивністю зусилля з великим обсягом роботи. Учитель 
повинен також враховувати, що фізичне навантаження з 
відповідною інтенсивністю стає дієвим лише тоді, коли воно мас 
необхідний обсяг". 

Необхідно пам'ятати, що існує певний взаємозв'язок спортив-
них результатів з величиною навантаження, а тому збільшення як 
обсягу, так і інтенсивності поступово і паралельно значною мірою 
вирішує порушені проблеми. 

У спорті ЧСС залишається одним із основних показників, за 
яким є можливість опосередковано визначати, які енергетичні 
перетворення сталися в організмі й відносно точно доповнювати 
лабораторні дослідження. 

У процесі тренувальної роботи ЧСС лінійно пов'язана в 
діапазоні 130-170 уд/хв з уживанням кисню, потужністю роботи, 
швидкістю пересування, а в діапазоні 150-180 уд/хв з накопичен-
ням молочної кислоти в крові . 

Якщо в тренувальному процесі без застосування колового 
тренування контроль за функціональним станом за допомогою 
ЧСС відбувається, як правило, в кінці певного тренувального 
циклу або просто в певні періоди, то з застосуванням колового 
тренування ЧСС є невід'ємною частиною тренувального процесу 
(впродовж занять, заміряється ЧСС до занять в стані спокою, після 
виконання кожного кола вправ та через три хвилини відпочинку), 
що, безумовно, поліпшує контроль за функціональним станом тих, 
хто тренується. 

Таким чином, ЧСС є невід'ємною складовою науково 
методичного підходу в організаційно-методичному забезпеченії! 
колового тренування. 
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Таблиця 16 
Співвідношення ЧСС з іншими показниками 

функціонального стану організму 

ЧСС уд/хв % вживання 0 2 від 
максимальних 
можливостей 

Накопичення молочної 
кислоти в крові (мг/100 

мл) 

Потужність 
роботи (в кгм) 

130 50 - 750 

150 60 20-30 920 

170 80 50-70 1275 

180-190 90-100 80-100 >1500 

Це ще одна особливість колового тренування та контролю 
за навантаженнями. Основна причина нерозповсюдженості 
колового тренування (не плутати з заняттями за типом колового 
тренування). 

Запитання для самоконтролю: 
1. Розкрийте завдання фізичного виховання, які ефективно 

вирішує застосування колового тренування? 
2. Назвіть методи колового тренування та охарактери-

зуйте їх. 
3. В яку частину заняття рекомендують включати колове 

тренування? 
4. Сила та швидкість, форми їх прояву та особливості 

розвитку методом колового тренування. 
5. Розкрийте зміст і методику колового тренування для 

розвитку гнучкості, витривалості і спритності. 
6. Недоліки і переваги колового тренування у процесі 

фізичного виховання. 
7. Дайте основні діапазони динаміки частоти серцевих 

скорочень для визначення потужності виконаний роботи. 
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РОЗДІЛ 6 
ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

НА ЗАНЯТТЯХ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
6.1. Загальні вимоги до техніки безпеки на практичних 

заняттях з легкої атлетики 

Фізична культура і спорт в житті кожної людини є надійними 
засобами зміцнення здоров'я, підвищення резистентності організ-
му до професійних захворювань. Кожне цивілізоване суспільство 
завжди було зацікавлене в тому, щоб молоде покоління росло 
фізично розвинутим, життєрадісним, підготовленим до праці. 
Вирішенню цієї проблеми сприяють заняття масовими видами 
спорту, до яких належить легка атлетика. Для досягнення цієї 
мети слід правильно організувати та проводити заняття, змагання, 
створювати необхідні умови для забезпечення належного рівня 
фізичної досконалості. Сприяти цьому буде набуття елементарних 
знань та навичок, що запобігають отриманню травм, важких 
пошкоджень, погіршення стану здоров'я. Важливим фактором 
попередження спортивного травматизму є опанування правиль-
ною методикою організації занять з легкої атлетики, особливо з 
метань, знання та сурове дотримання правил змагань і, в першу 
чергу, тих розділів, які безпосередньо відносяться до забезпечення 
порядку та профілактики. Нерідко причиною травм може стати 
порушення санітарно-гігієнічних умов на спортивних спорудах, 
неякісний спортивний інвентар чи обладнання. Ускладнення 
спортивних травм викликає відсутність кваліфікованої допомоги н 
перші хвилини та навіть секунди після нещасного випадку. 
Елементарні знання, навички, своєчасна допомога потерпілому 
може значно покращити його стан або навіть врятувати життя. 

Методичні рекомендації представляють собою системати 
зацію окремих положень, витягів з правил, інструкцій та накоїш 
ченого практичного досвіду кафедри теорії і методики легкої 
атлетики. 
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Даний матеріал може бути корисним для вчителів, тренерів, 
суддів, учнів - всіх, хто безпосередньо займається легкою 
атлетикою. Певні послуги методичні рекомендації можуть надати 
при підготовці до проведення інструктажу з розділу профілактики 
спортивного травматизму на заняттях та змаганнях. 

Причини травм та їхня профілактика. 
1. Заняття фізичними вправами позитивно впливають на 

організм студентів, суттєво підвищують його фізичну праце-
здатність. Але, на жаль, іноді заняття супроводжуються травмами 
і захворюваннями, що суперечить оздоровчій спрямованості 
фізичної культури. Травми на заняттях фізичної культури і 
позакласних формах занять фізичними вправами слід розглядати 
як надзвичайну подію. Як правило, вони є результатом незадо-
вільної профілактики або її відсутності. 

Практика і досвід показують, що використання засобів 
профілактики, раціональна побудова занять і правильне дозування 
заданого навантаження дозволять звести до мінімуму випадки 
травм і тим самим суттєво підвищити оздоровчий ефект занять. 

Для успішної реалізації заходів профілактики пошкоджень 
необхідно знати причини й умови виникнення травм, а також при 
необхідності уміти надати своєчасну долікарську допомогу. 

Усе розмаїття травм та захворювань можна умовно розділити 
на дві групи (зовнішні і внутрішні) і визначити чинники, що їх 
викликають. 

До першої групи зовнішніх чинників належить; 
- огріхи в організації (нераціонально складений розклад, 

багаточисельність груп, що займаються, перевантаження спортив-
них майданчиків, допуск до участі в спортивно-масових заходах 
студентів які не мають відповідної підготовки і т. ін.) і методиці 
проведення занять (відсутність індивідульного підходу до сту-
дентів, недотримання правила поступовості підвищення наванта-
ження, неповноцінна розминка або її відсутність 

- недоліки в матеріально-технічному забезпеченні занять, 
незадовільний стан місць занять, інвентаря, устаткування, одягу і 
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взуття студентів та ін.); 
- відхилення від гігієнічних норм (освітлення, вентиляція, 

температурний режим під час проведення занять у спортивному 
залі), несприятливі метеорологічні умови (висока або низька 
температура повітря, атмосферні опади і т. ін.) під час занять на 
відкритих майданчиках; 

- недотримання вимог лікарського контролю (несвоєчасний 
розподіл студентів на медичні групи, допуск до занять без 
медичного огляду). 

Для профілактики травм цієї групи причин необхідно: 
- раціонально розміщувати урочні і позакласні форми занять 

фізичними вправами в тижневому циклі; 
- огороджувати місця занять від сторонніх осіб, не допус-

кати одночасного проведення занять на спільному майданчику 
несумісними видами спорту двома різними класами (наприклад, 
метання з легкої атлетики в одному класі і спортивні ігри в 
іншому); 

- дотримуватись послідовності в заняттях, поступово 
збільшувати і ускладнювати фізичні навантаження, здійснювати 
індивідуальний і диференційований підхід у навчанні; 

- проводити розминку, адекватну до завдань уроку, змагаль-
них вправ і т. ін; 

- не допускати до уроку, тренувальних занять, змагань і т. ін. 
учнів у хворобливому стані, з неповним видужанням або у стані 
перевтоми; 

- забезпечити відповідність спортивних споруд встанов-
леним державним стандартам і суворо дотримуватись санітарно-
гігієнічних норм і правил їх утримання; 

- дбати про достатнє і правильне розміщення освітлювали 
них приладів у спортивному залі; 

- систематично здійснювати контроль за справністю і 
якістю спортивного інвентаря та обладнання; 

- перевірять правильністиь і надійность встановлених при 
ладів; 
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- слідкувати і вимагати від учнів відповідності одягу і взуття 
особливостям змісту уроку, тренувальних занять, змагань тощо; 

- здійснювати попередній лікарський огляд усіх учнів і 
систематичні спостереження за їх станом здоров'я в процесі 
проведення різноманітних форм занять фізичними вправами; 

- навчити учнів виконувати правила особистої гігієни в 
руховому режимі дня. 

У групу внутрішніх факторів травматизму входять: 
- недостатня підготовленість до виконання заданих фізичних 

навантажень (наприклад, у зв'язку з тривалими перервами в 
заняттях або недавно перенесеним захворюванням, що призвели 
до зниження функціонального стану організму); 

- стан втоми (і, як наслідок, розлад координації), погіршення 
захисних реакцій і зниження уваги, зміна збудливості та 
лабільності нервово-м'язового апарату (це веде до погіршенняя 
техніки виконання рухів, що у деяких випадках може призвести до 
травми). 

Таким чином, профілактика травм при заняттях фізичними 
вправами в школі і вдома - це, передусім, усунення причин, що 
обумовлюють травматизм. Починаючи заняття, наприклад, 
потрібно подбати про раціональну розминку, завдання якої - не 
лише розім'яти, розігріти м'язи, суглоби, зв'язки, але й 
підготувати весь організм до роботи з основних вправ заняття. 
Слід також пам'ятати, що ефект від розминки зберігається 
недовго, тому перехід до основного навантаження не варто 
затягувати. З метою профілактики слід дотримуватись індиві-
дуального підходу до студентів, санітарно-гігієнічних вимог, 
виключити перенавантаження і перенапруження. 

6.2. Обов'язки навчально - методичної частини, викладачів 
та студентів учбового закладу 

Проводити систематичне диспансерне спостереження за 
станом здоров'я студентів та лікарсько-педагогічний контроль на 
заняттях. 
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Забезпечувати кваліфіковану допомогу при травмах, 
лікування в медичній частині чи іншому закладі. Контролювати 
виконання назначеного курсу та режиму лікування. При 
необхідності через адміністрацію навчального закладу приймати 
відповідні міри до осіб, що не виконують вказівок лікаря. Суворо 
витримувати строки допуску студентів до занять після хвороби, 
або травми. 

Організовувати щоденний контроль за виконанням 
санітарно-гігієнічних і санітарно-технічних норм та вимог до 
місць і умов учбових та учбово-тренувальних занять. Проводити 
контроль за виконанням мір профілактики. Надавати медичне 
забезпечення всім спортивним заходам. 

Перед початком навчального року разом з учбовою, 
адміністративно-господарською частиною, проректором по 
спортивній роботі проводити паспортизацію спортивних споруд, 
давати оцінку стану місць занять і дозвіл їх проведення.Разом з 
учбовою частиною, деканатом, завідуючими спортивно-
педагогічних кафедр вивчати всі випадки травм та розробляти 
міри їх запобігання. 

Проводити інструктаж і практичні заняття з надання 
першої медичної допомоги з викладачами кафедр. 

Обов'язки викладачів при проведенні 
навчально - тренувальних занять 

До занять допускати студентів тільки після проходжен 
ня медогляду. Медогляд потрібно проходити 2 рази на рік. 

Об'єм, інтенсивність, щільність навантаження на заняттях 
планувати з урахуванням результатів медичного обстеження та 
рівня фізичної підготовленості студентів. На перших практичних 
заняттях провести інструктаж студентів з техніки безпеки га 
профілактики спортивного травматизму. В журналі обліку 
зробити відповідний запис. Студенти повинні розписатись м 
журналі про ознайомлення з правилами техніки безпеки. Зазд і 
легідь ретельно продумати організацію заняття з урахуванням 
можливих ускладнюючих обставин. 
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Прийом контрольних нормативів проводити на 
спортивному ядрі, що відповідає правилам змагань. Заняття 
організовувати так, щоб кожний студент був в полі зору 
викладача. Підтримувати дисципліну і домагатись своєчасного та 
чіткого виконання зауважень. Обов'язково проводити підготовку 
(загальну і спеціальну розминку) і заключну частину заняття. 

Ретельно інструктувати студентів перед виконанням 
складних вправ, суворо витримувати принцип послідовності та 
індивідуальності, слідкувати за необхідним інтервалом 
відпочинку між спробами. Враховувати самопочуття студентів. 

Всіма засобами забезпечувати надійне страхування, 
контролювати виконання організованого переходу до місць 
занять. Викладач першим приходить і останнім покидає місце 
занять. 

При поясненні вправ домагатись максимуму уваги від 
студентів. Спортивні снаряди тримати в найнебезпечному 
положенні або покласти перед собою. 

В складних меге реологічних умовах зменшити фізичне 
навантаження або навіть припинити заняття. Знати допустимі 
норми температури, вологості та освітленості. Проведення занять 
на відкритому повітрі при безвітряній погоді дозволяється: літом 
від +5 до +30°С; зимою від 0 до -20°С; при вітрі середньої 
швидкості, невеликому дощі від +10 до 35°С; зимою у снігопад 
від 0 до -15°С. В спортивних залах допустимі коливання темпе-
ратури від +10 до И8°С. Норма +15°С. Вологість повітря в межах 
33-65%; вентиляція - трьохразовий колообіг повітря за 1 год., 
освітлення - 150-200 лк на підлозі. 

Обов'язки студентів на практичних заняттях 
- Для допуску до занять проходити медичне обстеження у 

встановлені строки. 
- Звертатись до лікаря в разі захворювання, травми або 

тривалої перерви у заняттях, 
- Доводити до відома викладача (тренера) про погане само-

почуття, нездужання. 
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- Суворо виконувати призначений режим лікування. 
- Знати заходи самострахування. Оволодівати вмінням нада-

вати першу медичну допомогу. 
- Своєю поведінкою сприяє підтримуванню високої дисцип-

ліни. Без заперечень виконувати розпорядження викладачів 
(тренерів). 

- Сумлінно виконувати підготовчу частину заняття (розминку). 
- Фізичні вправи виконувати тільки після команди 

викладача. 
- На занятті бути в спортивній формі і взутті відповідно до 

погодних умов. 
- Входити в спортивний зал і залишати місце занять можна 

тільки з дозволу викладача. 
- Виконувати правила особистої гігієни, не займатись 

фізичними вправами безпосередньо після їжі. Проміжок повинен 
бути не менше 2 годин. 

- Студенти, які порушують правила техніки безпеки, можуть 
бути вилучені з занять, на них накладається дисциплінарне 
стягнення. 

6.3. Профілактика спортивного травматизму на заняттях 
з різних видів легкої атлетики (бігу, стрибків, метання) 
Задля усунення спортивного травматизму, слід дотримува-

тись певних профілактичних вимог до організації та проведенпя 
занять з легкої атлетики, які мають стати правилами навчально-
виховного процесу: 

Організовано починати та закінчувати заняття. 
Розминку проводити лише в спеціально відведених місцях. 

Забороняється розминка на першій доріжці стадіону. 
На доріжках, секторах для стрибків і метань не повинно буї м 

сторонніх предметів. В разі необхідності позначки робити лейко-
пластирем. 

На спортивному ядрі повинна бути фарбою відповідного 
кольору зроблена вся необхідна розмітка. 
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Спортивний інвентар отримується та здається в комору 
тільки під наглядом викладача. 

Спортивний інвентар повинен бути в доброму стані та 
відповідати віковим та статевим вимогам. 

Не залишати спортивний інвентар на місці проведення занять 
без догляду. 

На місці проведення занять, особливо з метань, не повинно 
бути сторонніх осіб. 

Профілактика спортивного травматизму на заняттях з 
вивчення бігових видів легкої атлетики, кросова підготовка 

Легка атлетика об'єднує фізичні вправи з стереотипними 
циклічними рухами - біг, спортивна хода, ациклічними рухами -
метання, стрибки. Кросова підготовка додає ситуаційні кросові 
рухи великої різноманітності. Види травм при заняттях 
циклічними видами повторюються. 

Профілактика травматизму при заняттях кросовою під-
готовкою: 

- студентам бути на заняттях у костюмах, що відповідають 
погоді. При теплій погоді - труси, майка і тренувальний костюм, 
при холодній погоді додатково надягати светр і обов'язково теплі 
носки; 

- приступати до виконання вправ визначеного виду легкої 
атлетики тільки після спеціальної для цього виду розминки; 

- у холодну погоду тренувальний костюм знімати тільки 
перед безпосереднім виконанням вправ, а по закінченні вправ 
негайно вдягатися; 

- бігти на короткі дистанції при груповому старті тільки по 
одній доріжці; 

- не бігати при масових кросах у легкоатлетичних туфлях з 
шипами; 

- не бігати в темряві по нерівній місцевості; 
- не переходити місця, на яких проводяться заняття 

метаннями, бігом і стрибками. 

217 



При заняттях легкою атлетикою, кросовою підготовкою 
травми і ушкодження виникають через порушення правил 
організації й методики проведення навчально-тренувального 
процесу, незадовільного стану спортивного інвентарю і 
спорядження, місця проведення змагань, порушення спортивної 
дисципліни і техніки безпеки. 

Біг спринтерський та стаєрський. При спринтерських та 
стаєрських тренуваннях, кросовій підготовці і змаганнях можуть 
виникнути травми, як: розриви м'язів задньої поверхні стегна, 
відриви передньої ості підвздовшної кістки таза, розтягання 
зв'язувань гомілковостопного і колінного суглобів, садни, 
переломи кісток при падіннях, поранення шипами. При заняттях 
бігом на твердому ґрунті може бути запалення окістя великої 
гомілкової кістки. 

Профілактика травматизму при заняттях бігом: 
- дозволяти займатися атлетам тільки в спеціальних туфлях з 

шипами; 
- надавати кожному бігуну окрему доріжку; 
- дотримувати інтервал тренувань (відстань для гасіння 

швидкості атлета) кросовою підготовкою не менше 8-10 метрів; 
- забороняти стороннім особам знаходитися на бігових 

доріжках; 
- проводити заняття з легкої атлетики тільки на рівній, без 

вибоїв і на твердій доріжці; 
- тренування проводити після "розігрівання" організму 

атлетів і виконання ними спеціальних вправ; 
- виключити з тренувань різкі "стопові" зупинки бігунів; 
- не проводити тренувальних занять та змагань з легкої 

атлетики і кросової підготовки при несприятливих 
метеорологічних умовах. 

Чинники, які потрібно враховувати при побудові зашш> 
в бігових видах: 

1. Бігові вправи, прискорення виконувати на окремих 
доріжках в напрямку проти годинникової стрілки. 
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2. Довжина шипів при бігу на синтетичному покритті не 
повинна бути більше 5-7 мм. 

3. В негоду, в дощ особливу увагу приділяти місцям 
закінчення виконання бігових вправ, прискорень. 

4. При одночасному проведенні декількох видів (біг, 
стрибки, метання) групи необхідно розвести на достатню відстань. 

5. Не використовувати несправний спортивний інвентар 
(поламані бар'єри, стартові колодки, саморобні естафетні палички, 
тощо). 

6. Бар'єри встановлювати так, щоб вони не чіплялись одне 
одного і при їх невдалому подоланні падали в напрямку бігу. 

7. При виборі кросових дистанцій враховувати безпосереднє 
розташування старту та фінішу. Маршрут повинен бути добре 
знайомим і не мати глибоких канав, ровів. 

8. При бігу по дорозі необхідно пересуватись в колону по 
одному лівою стороною назустріч руху транспорту. 

Профілактика спортивного травматизму на заняттях з 
легкоатлетичних стрибків 

Стрибки у довжину, висоту. При заняттях стрибковими 
вправами можуть бути такі ушкодження: розтягання гомілково-
стопного суглоба, перелом щиколоток, підгортання стопи, розтя-
гання зв'язкового апарата колінного суглоба (з ушкодженням 
внутрішнього меніска), забиті місця п'яткової кістки, переломи 
кісток передпліччя при падіннях на руки. При стрибках у висоту 
можуть виникнути садна і рани нижніх кінцівок при ударах об 
планку, шипи легкоатлетичних туфель. 

Профілактика травматизму при заняттях стрибками: 
- мати технічно справні планки- підкладати у легкоатлетичні 

туфлі під п'яту гумові прокладки; 
- проводити достатню розминку перед стрибками; 
- ретельно розпушувати пісок в ямі для стрибків - місці 

приземлення на глибину 3 5 - 4 0 см; 
- піддержувати місця відштовхування у гарному стані, особ-

ливо стежити за якістю і кріпленням бруска для відштовхування. 
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Стрибки в довжину з розбігу. У підготовчу частину занять 
по легкій атлетиці включати спеціальні вправи для стрибків у 
довжину. При початковому навчанні студентів зняти вправи 
відштовхування від бруска. Відштовхування робити від твердого 
грунту. 

Потрійний стрибок з розбігу. Переходити до навчання 
потрійного стрибка можна лише при наявності стійких навичок з 
спринтерського бігу і стрибків у довжину з розбігу. У початко-
вому періоді навчання потрійного стрибка не дозволяти атлетам 
стрибати з довгого розбігу і з великою швидкістю. 

Стрибки у висоту з розбігу. Не проводити розбіг і відштов-
хування перед стрибком у висоту на нерівному, пухкому чи 
слизькому ґрунті. При початковому навчанні не дозволяти 
студентам стрибки з приземленням на руки "нирком" чи 
"шкереберть". Не дозволяти студентам стрибати під гострим 
кутом із швидкого розбігу, коли приземлення атлета може 
приходитися на ребро шухляди або ями з піском. Підготовчі 
стрибкові вправи виконувати лише в одному напрямку, а не 
назустріч один одному.Пісок в ямі для стрибків у довжину та 
потрійним повинен бути зволоженим, мілкозернистим, без 
домішок, копаним по всій площині і насипаним до рівня поверхні 
доріжки. Краї ями з піском повинні бути добре помітними та 
накритими захисним матеріалом. Бруски для відштовхування 
встановлюються в рівень з доріжкою і надійно закріплюються. 
Найменша відстань від бруска до ями в стрибках у довжину 
становить не менше 1 м. 

На бруски для відштовхування не дозволяється насипати 
пісок для контрольної позначки. Доріжка для розбігу не повинна 
мати нерівностей, впадин. Всі контрольні позначки робляться 
впродовж доріжки. Після виконання стрибка слід виходити з ями 
вперед, а не назад чи в бік. По обидва боки доріжки повинна бути 
зона безпеки не менше 1 м, а за ямою - 3 м. 

Забороняється декільком студентам одночасно стрибати у 
висоту або у довжину. 
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При використанні піску в ямах для стрибків у висоту рівень 
його повинен бути не менше 75 см над рівнем сектору. 

Куби паролону для приземлення повинні щільно прилягати 
один до одного. Вони накриваються м'яким матеріалом для 
попередження пошкоджень шкіри. 

Розмір місця приземлення для стрибків у висоту повинен 
бути не менше 5x3 м та висотою 50-75 см. 

По обидва боки від стінок знаходиться зона безпеки 
шириною не менше 5м. 

Розмір місця приземлення для стрибків з жердиною не 
менше 5x5 м і висотою 1 м. Зона безпеки навколо місця призем-
лення становить не менше 1,5м. 

Забороняється притискати планку для стрибків стійками. 
Вага планки для стрибків у висоту не повинна перевершувати 
більше 2 кг, для стрибків з жердиною - 2,25 кг. 

Профілактика спортивного травматизму на заняттях з 
легкоатлетичних метань: 

- при метаннях не користатися несправним інвентарем: 
диском з задирками на металевому ободу, розщепленнями дере-
вини, виступами кріпильного болта та ін.; списом з розбовтаним 
наконечником, тріщинами і вигинами ратища. Молот не метати 
без попередньої перевірки кріплення ланцюга, без шкіряної 
рукавички на "слабкій" руці або без підкладки на ручці; 

- бути особливо уважним при вправах у метанні. Не стояти 
при групових заняттях біля студента, який виконує вправу 
метання снаряду; 

- не ходити за снарядами без дозволу НПП, викладача-
тренера; 

- під час метань, перед кожним кидком, попереджати 
навколишніх студентів; 

- перед метаннями в мокру погоду витирати снаряди диск, 
ядро, молот, гранати до сухоти; 

- граблі і лопати не залишати на місцях занять. Граблі класти 
зубами вниз, туфлі з шипами - також шипами вниз; 
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- розминку на змаганнях проводити у відведених для цього 
місцях. 

Метання легкоатлетичних снарядів. ГІри навчанні метан-
ням легкоатлетичних снарядів молота, диска, гранати і списа мо-
жуть виникнути розтягання і розриви зв'язувань ліктьового сугло-
ба, вивихи плеча, переломи плечової кисті ( особливо при метанні 
гранати і сгшса), при метанні диска - зриви шкіри пальців, при 
штовханні ядра - розтягання зв'язувань фаланг пальців. При 
метанні молота можуть відбутися зриви шкіри долоні, розтягання 
та розриви зв'язкового апарата суглобів верхньої кінцівки і м'язів 
спини. 

Профілактика травм при метаннях: 
- забезпечити справність снарядів для метання, стежити за 

тим, щоб розміри снарядів для метання відповідали віку і статі 
студентів; 

- переходити до метань на дальність лише після освоєння 
техніки метань; 

- проводити якісну, з трьох етапів розминку, як у атлетичній 
гімнастиці; 

- розміщати партнерів з метання і глядачів змагань так, щоб 
уникнути можливості влучення снарядів у партнера і глядачів; 

- заборонити подачу снаряда до місця метання "льотом". 
Метання списа, гранати, диска і м 'яча з петлею. Для 

попередження травм при метаннях списа, гранати, диска або м'яча 
з петлею треба виконувати безпосередньо перед метаннями 
спеціальні вправи для м'язів, зв'язувань, кісткових з'єднань ліктьо-
вого і плечового суглобів. Не дозволяти метати снаряди з розбігу 
на пухкому ґрунті, після дощу в легкоатлетичних туфлях з малень-
кими, короткими шипами. Не допускати при метаннях м'яча з пет-
лею у фазах повороту глибоке захоплення пальцями петлі м'яча. 

Штовхання ядра. Не можна проводити тренування та 
змагання по штовханню ядра слизькими снарядами, штовхати 
ядро після дощу. При виконанні спеціальних вправ "жонглю-
вання" ядрами, вимагати: 
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- не підкидати ядро прямо перед собою, щоб уникнути 
падіння ядра на себе і партнерів; 

- не ловити ядро низько опущеними кистями рук, щоб 
уникнути забоїн пальців рук при ударі ядра об ґрунт; 

- не ловити ядро, становлячи "ступні разом", щоб уникнути 
падіння ядра на ноги; 

- забороняти подачу ядра до місця метання "льотом". 
Заняття з легкоатлетичних метань обов'язково прово-

дять не менше 2 викладачів. 
Академічна група поділяється на окремі підгрупи, кожна з 

яких повинна складатись не більше 8-Ю чол. 
Перед початком занять обов'язково перевіряється придат-

ність спортивних снарядів до використання. 
Спортивні снаряди переносяться до місця занять: спис 

вістрям вниз, ядро та диск в опущеній вниз руці, молот тримається 
за ручку, до якої зачеплена куля. 

В процесі навчання техніки метань при використанні спе-
ціальних вправ відстань між студентами повина бути: 7-8 м - при 
штовханні ядра, 8-10 м - при метанні списа та диска, 10-15 м -
при метанні молота. 

Категорично забороняється метання снарядів назустріч один 
одному або через голову тих, хто знаходиться спереду за напрям-
ком метань. 

Суворо забороняється метання спортивних снарядів в бік 
бігових доріжок чи секторів для стрибків. 

При проведенні метань диска, молота круги повинні бути 
загороджені металевою або мотузковою сіткою висотою не 
менше 5 м. 

Для запобігання вильоту спортивного снаряда на бігову 
доріжку найближча лінія межі сектору до бігової доріжки розмі-
щується у глибину футбольного поля. 

Всі вправи з метань виконуються тільки за командою 
викладача (тренера). Повернення спортивних снарядів здійсню-
ється шляхом принесення, а не кидком. 
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При виконанні спеціальних вправ з ядром забороняється 
підкидати його вверх прямо над головою, ловити низько опуще-
ними до землі руками. 

Форма, поверхня, вага легкоатлетичних снарядів повинна 
відповідати вимогам правил змагань з легкої атлетики. 

6.4. Профілактика спортивного травматизму на змаганнях 
з різних видів легкої атлетики 

Профілактика травматизму забезпечується виконанням 
"Положення про міри по забезпеченню громадського порядку і 
безпеки, а також евакуації і повідомлення учасників і глядачів при 
проведенні масових спортивних заходів", "Правил змагань з 
легкої атлетики", певних інструкцій стадіону та експлуатації 
спортивно-технічного обладнання. 

Адміністрація стадіону спільно з органами охорони порядку 
забезпечують порядок і безпеку глядачів, учасників, суддів, 
обслуговуючого персоналу та інших осіб на трибунах, в 
суддівських і службових приміщеннях та на маршрутах переходів 
учасників від місць розминки до місць змагань. 

Головна суддівська колегія зобов'язана при підготовці до 
змагань спільно з адміністрацією стадіону і органами охорони 
порядку розробити пропускну систему, яка повинна забезпечити: 

• Прохід і розміщення на місцях змагань і в суддівських 
приміщеннях учасників, суддів та обслуговуючого персоналу, які 
безпосередньо зайняті в підготовці і проведенні видів програми 
згідно розкладу і технології даного змагання. 

• Організований вихід учасників до місць змагань тільки у 
супроводі суддів. 

• Проходження і безпосередня присутність на місцях 
змагань представників преси, кіно, телебачення (порядок їх праці 
передбачається спеціальною інструкцією ГСК). 

• Переміщення в межах спортивної арени після початку 
програми лише суддів, обслуговуючого персоналу та інших осіб, 
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пов'язаних безпосередньо з проведенням змагань, що проводяться 
в даний час. 

• Особливий пропускний режим і порядок на спортивній 
арені при проведенні метань, особливо молота. 

• Прохід і знаходження учасників, суддів і обслуговуючого 
персоналу, вільних від змагань і в перерві між змаганнями на 
відведених для них місцях спортивної арени. 

Адміністрація спільно із суддівською колегією зобов'язана 
провести інструктаж з техніки безпеки з обслуговуючим персо-
налом, суддями, які безпосередньо працюють на спортивній арені. 
Для осіб, які обслуговують метання, необхідно провести 
інструктаж і зробити відмітку у відповідному журналі. За прове-
дення інструктажу несе відповідальність заступник головного 
судді з технічних питань. 

При проведенні змагань одночасно з метань та бігу безпеку 
учасників, обслуговуючого персоналу судді бригади на дистанції 
спільно із суддями комендантської служби. 

При розминці учасників контроль за дотриманням правил 
безпеки здійснюють судді бригад розминки. 

Учасники прибувають на місце змагань організовано. В ході 
його проведення учасник може покинути спортивне ядро тільки 
під наглядом судді. 

Після початку змагань учасник не має права проводити будь-
яку розминку на біговій доріжці, в секторі для стрибків, в полі для 
метань із спортивним снарядом або без нього. 

Пробні чи залікові спроби учасник змагань виконує тільки з 
дозволу старшого судді з виду змагань. 

Якщо технічна підготовленість учасника незадовільна, то за 
рішенням старшого судді з виду змагань він може бути усунений 
від участі в даних змаганнях. 

Після завершення змагань учасники повинні організовано 
залишити місце змагань. 

При проведенні змагань будь-якого рівня оранізовується 
служба медичного забезпечення, яку в більшості випадків очолює 
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лікар фізкультурного диспансеру або іншого медичного закладу. 
Лікар на правах заступника головного судді входить до 

складу головної суддівської колегії. 
На змаганнях середнього рівня, які проводяться на одному 

спортивному ядрі, служба медичного забезпечення складається з 
2-3- медичних працівників. 

Основними обов'язками цієї служби є: 
1. Надання першої допомоги при травмах, захворюваннях. 
2. Видача лікарського заключення про можливість подаль-

шої участі в змаганнях. 
3. Проведення медичного контролю учасників в ході 

змагань. 
4. Організація служби "швидкої допомоги" в найбільш 

небезпечних місцях (наприклад, на фініші). 
5. Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних вимог в 

місцях розміщення учасників, проведення змагань, пунктах 
харчування. 

6. Участь в комісії по допуску учасників. 
7. Перевірка відповідності заповнення технічних заявок на 

учасників. 
8. Складення довідки до звіту головного судді про 

медично-санітарне забезпечення змагань. 
Профілактика спортивного травматизму на змаганнях з 

бігових видів легкої атлетики 
Місце для проведення розминки повинно розташовуватись, 

як правило, поза центральним спортивним ядром та бажано на 
незначному віддаленні від нього. Після лінії фінішу повинна бути 
зона безпеки не менше 15 м. У бігу з перешкодами ліва по ходу 
бігу підніжка бар'єра встановлюється впритул до внутрішньої 
бровки. Внутрішня бровка повинна розташовуватись в одній гори-
зонтальній площині і виступати над поверхнею доріжки на 5 см. 

В закритому приміщенні дозволяється зменшення ширини 
бігової доріжки з 125 см до 100 см. Для безпеки спортсменів и 
кінці доріжки обладнують м'які упори. 
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В закритих приміщеннях кут віража в місцях найбільшої 
крутизни повинен бути від 10° до 18°. 

При загальних стартах кількість учасників не повинна 
перевищувати: 400-500 м - 8 чол., 600-1000 - 10 чол., 5000 м і 
більше ~ 25 чол. 

На лінії старту учасники розташовуються згідно запису у 
протоколі, починаючи від бровки. 

Перерва між колами змагань повинна бути не менше: на 
дистанціях 200 м - 45 хв., на дистанціях 300-500 м - 1 год. 30 хв. 

На більш довгих дистанціях змагання продовжуються у 
наступний день. 

У змаганнях з бігу і спортивної ходьби на дистанціях більше 
20 км необхідно мати пункти харчування, починаючи з 5 км, а 
далі - через кожні 5 км. 

Місце проведення змагання з кросу повинно 
розташовуватись будь-якого населеного пункту. 

Небезпечні місця кросових дистанцій позначаються прапор-
цями, бажане розташування контролерів. 

Профілактика спортивного травматизму на змаганнях з 
легкоатлетичних стрибків: 

1. Учасник виконує спробу лише після виклику суддів. 
2. Після початку змагань не дозволяється використовувати 

доріжки для розбігу з метою розминки. 
3. Контрольні позначки дозволяється робити кілочками, які 

повинні надаватися організаторами змагань. 
4. За ямою для приземлення в стрибках у довжину та 

потрійним зона безпеки становить 3 м. 
5. Навколо місця приземлення у стрибках із жердиною зона 

безпеки становить 1,5 м. 
7. Якщо у стрибках у висоту встановлено дві ями в одному 

секторі, то відстань між ними повинна бути не менше 10 м. 
8. Ящик для упору в стрибках з жердиною встановлюється 

стаціонарно, врівень з доріжкою. 
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Профілактика спортивного травматизму на змаганнях з 
легкоатлетичних метань 

З метою зменшення імовірності вильоту спортивного 
снаряду на доріжку або трибуну круги для метання диска, молота 
встановлюється в кутах футбольного поля. 

Круги для метання диска, молота повинні бути загороджені 
сіткою розмірами чарунки 4,4x4,4 см, що витримала б наванта-
ження не менше 130 кг. 

Спортивні снаряди розміщуються за захисною сіткою. Для 
списа - на відстані 5-6 м від місця вильоту списа. В зоні розбігу 
списометальників знімається бровка бігової доріжки. Кільце і 
сегмент круга для штовхання ядра повинні бути нерухомо закріп-
лені. Під час проведення змагань судді, що працюють в полі, 
повинні розташовуватись за межами сектора. Старший суддя 
повинен знаходитись на 5-6 м від передбаченого місця призем-
лення спортивного снаряду і враховувати положення сонця. 

Старший суддя дозволяє виконання спроби, якщо стане ясно: 
- в небезпечних зонах нема учасників, обслуговуючого 

персоналу, фотокореспондентів та інших осіб, 
- судді, спортсмени та інші особи зайняли відповідні місця 

згідно вимог технології проведення змагань. 
Після виклику секретарем учасника змагань для виконання 

спроби старший суддя подає команду: "Увага в полі!". Після того 
як команда буде виконана суддями та учасником на подачі, 
дозволяється виконання спроби. Виніс спортивних снарядів із 
сектора виконується тільки після команди старшого судді і лише в 
протилежний бік від місця метань. 

У випадку виявлення того, що спортивний снаряд летить 
поза межі сектора, рефері та старший суддя бригади подають 
сигнал голосом і підніманням вгору прапорця. Цей сигнал 
дублюється суддею в полі. 

Змагання в метанні молота повинно проводитись лише в той 
час, коли не проводяться змагання з бігу. 

228 



6.5. Легка атлетика у закритих приміщеннях 
При заняттях легкою атлетикою у закритих приміщеннях 

(покриття яких має категорію дуже твердих ґрунтів), при пору-
шенні правил виконання фізичних вправ, можливі такі травми: 

у спринтерів - розтягання і надриви двоголового м'яза 
стегна, чотирьохголового м'яза стегна, Ахіллове сухожилля, 
розтяги зв'язок гомілковостопного суглоба; 

у бар'єристів - повторюються травми спринтерів, ймовірні 
забиті місця і розтягання зв'язок колінного і гомілковостопного 
суглоба, розвивається ішіас; 

у бігунів на середні та довгі дистанції - потертості гомілок, 
промежин, зони сосків на грудях, розвиваються хронічні хвороби 
сухожилля та м'язів гомілки і стопи; 

у пригунів у висоту - розтяги зв'язок гомілковостопного і 
колінного суглобів, порушення менісків суглобів, розвиваються 
радикуліти та неврити, ішіас, ймовірні травми шийного відділу 
хребетного стовпа (при виконанні стрибків стилем "фосбері-
флоп") [9]. 

Профілактика травматизму при заняттях легкою 
атлетикою у закритих приміщеннях: 

- перед кожним заняттям робити прибирання залів вологим 
способом і стежити, щоб на підлозі не було піску з стрибкової 
ями; 

- розпушувати яму з піском на глибину не менше багнета 
лопати; 

- не допускати під час занять на бігову доріжку одночасно 
велику кількість студентів (більше 8-10 осіб); 

- не влаштовувати фініш забігу в залі близько до стінки, 
дотримуватись величини зони гасіння швидкості атлета після 
фінішу не менше 8-10 м; 

- робити стрибки з розбігу і вправи в метанні з підлоги на 
гумовій рифленій доріжці в легкоатлетичних туфлях з гумовою 
підошвою; 
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~ стежити за тим, щоб при виході з ями для стрибків після 
приземлення, студенти очищали ноги від піску в спеціальному 
пристрої, щоб уникнути перенесення піску до місця розбігу і 
відштовхування. 

Обов'язки обслуговуючого персоналу з профілактики травм 
при проведенні занять з легкої атлетики у спортивних залах: 

- огороджувати виступаючі предмети - батареї центрального 
опалення, виступи стін, гімнастичні снаряди і стійки захисними 
пристосуваннями у виді матів, прошарків або повсті, натягнутими 
сітками; 

- підтримувати температуру повітря у залах не нижче 12°С і 
не вище 18°С. 

Вказівки обслуговуючому персоналу. Обслуговуючий 
персонал спортивних споруджень повинен: 

- до початку ранкових занять старшому лаборанту робити 
ретельний огляд інвентарю, призначеному для занять. Забороняти 
видавати інвентар, що має який-небудь дефект; 

- інвентар, що повертається з занять, ретельно оглядати і 
виключати з користування зіпсований; 

- розрівнювати й укочувати бігову доріжку, сектори і 
доріжки розбігу для стрибків та метань перед початком занять; 

- розрівнювати і укочувати бігову доріжку, місця розбігу в 
метаннях і стрибках на перервах між заняттями; 

- розпушувати і розрівнювати пісок у ямах для стрибків 
перед кожним заняттям, а в процесі заняття - в міру необхідності; 

- закінчувати поливання доріжок за ЗО хвилин до початку 
першого заняття. Газони поливати пізно увечері чи вночі; 

- при сонячній та вітряній погоді проводити додаткове 
поливання доріжки на перерві між заняттями; 

- регулярно проводити розмітку місць занять, підтримуючи 
місце занять у гарному стані; 

- не залишати господарський інвентар на місцях занять; 
- забирати з місць занять листя, що обпали з дерев; 
- не допускати сторонніх осіб на місця занять. 
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6.6. Надання першої медичної допомоги на заняттях 
та змаганнях з легкої атлетики 

Знання щодо надання першої медичної допомоги на заняттях 
та змаганнях з легкої атлетики відіграє вирішальну роль у профі-
лактиці та усуненні ускладнень в разі таких травм чи захворювань, 
як сонячний та тепловий удари, пошкодження м'яких тканин, 
вивихи і переломи, відмороження та гравітаційний шок. 

Сонячний і тепловий удари. Потерпілого слід покласти в 
тінь, розстібнути тісний одяг, прикласти холод до голови, дати 
понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом. При відсутності 
зовнішніх ознак життя (зупинка дихання і серцебиття) необхідно 
негайно приступити до непрямого масажу серця і штучного дихання. 

Непрямий масаж серця: потерпілого кладуть на рівну тверду 
поверхню, підкладають під лопатки валик з одягу, закидають 
голову назад. Лікар стає зліва і, поклавши кисті рук одна на другу 
долонями униз на нижню третину грудини, виконує енергійними 
поштовхами ритмічне надавлення так, щоб грудина зміщувалась 
на 4-5 см. Частота надавлень - 60 раз на 1 хвилину. 

Штучне дихання: після глибокого вдоху притискають рот до 
рота потерпілого, одночасно, затиснувши пальцями його ніс, різко 
вдувають повітря. При цьому грудна клітка потерпілого повинна 
підніматись. Частота вдувань - 12-16 на хвилину. 

Велике значення має енергійний масаж таких біологічно 
активних точок: 

1. знаходиться під носом, у верхній третині вертикальної 
борозди верхньої губи; 

2. посередині верхньої губи, в ділянці переходу шкіри у 
слизову. 

3. на тильній поверхні кисті, між великим та вказівним 
пальцями. 

Пошкодження м'яких тканин, потовчень, потертості, рани. 
До місця травми прикладають холод (лід, рушник, змочений 

холодною водою з оцтом), після чого накладають притискуючу 
пов'язку і поверх неї кладуть пузир з льодом. При потертості 
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шкіру навколо ушкодження слід протерти спиртом, ефіром і 
накласти стерильну пов'язку з синтоміциновою емульсією. 

Рану довкола протирають спиртом, ефіром та змащують 
йодом. Якщо рана забруднена її очищають марльовими кульками 
змоченими перекисем водню і накладають асептичну пов'язку з 
розчином фурациліну. 

При значній кровотечі необхідно притиснути артерію 
пальцем чи накласти тугу пов"язку вище місця кровотечі. 

Вивихи і переломи. При вивихах не дозволяється робити 
жодних спроб вправити вивих. 

Необхідно накласти [мобілізаційну шину і потерпілого 
негайно направити у стаціонар. 

При вивиху в плечевому чи ліктевому суглобах потерпілому 
можна накласти пов'язку "косинкою", підвісити руку на 
широкому бинті. 

При вивиху нижньої кінцівки потерпілого транспортують у 
лежачому положенні, попередньо наклавши шину. 

При закритому переломі застосовують холод на місце 
перелому на 15-20 хвилин і забезпечують нерухомість кінцівки у 
функціонально вигідному положенні. 

При накладанні шини слід пам'ятати, що її треба міцно 
прибинтувати та обкласти ватою. 

Відмороження. При першому ступені відмороження шкіра 
блідне і втрачає чутливість, при другому - з'являються пухирці, 
при третьому - окремі ділянки тіла відмирають. 

Метою першої допомоги є відновлення кровообігу в ура-
жених ділянках. При відмороженні першого ступеня роблять ван-
ночки з водою кімнатної температури, масажують уражені місця. 

При обмороженні другого і третього ступенів потерпілого 
заносять в помірно тепле приміщення, зігрівають відморожені 
місця у воді кімнатної температури, доводячи її до 40°. Після 
відновлення чутливості шкіри, накладають суху стерильну 
пов'язку та напувають теплим чаєм. Після чого везуть у лікарню. 
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Гравітаційний шок. Після закінчення бігу на фініші не 
можна різко зупинятися. Необхідно продовжувати менш 
інтенсивний біг з переходом у ходьбу. 

Якщо наступає гравітаційний шок (головокружіння, потем-
ніння в очах, шум у вухах, нудота) спортсмен може знепритом-
ніти. У разі знепритомнення допомога надається наступним 
чином: 1. Покласти потерпілого горизонтально з піднятими 
догори ногами (покращується приплив крові до голови), 2. Підне-
сти ватку змочену нашатирним спиртом до носа, обприскати тіло і 
обличчя холодною водою, 3. Зробити масаж біологічно активних 
точок. 

6.7. Надання долікарської допомоги потерпілому 
Першу (долікарську) швидку допомогу потерпілому може 

надати будь-який член педагогічного колективу або студенти, які 
пройшли навчання щодо правил надання першої допомоги при 
характерних пошкодженнях, згідно інструкції. 

Під час надання першої (долікарської) допомоги слід ви-
користовувати всі стерильні засоби, препарати, ліки, інструменти 
з аптечки, яка повинна зберігатися в спеціально відведеному місці 
у кожній спортивній споруді. Комплектування аптечки і 
складання інструкції по наданню першої медичної допомоги 
роблять за узгодженням з персоналом медпункту Академії. 
Відповідальність за наявність медикаментів, перев'язувальних 
засобів, а також за належний стан аптечки покладається на 
медсестру кафедри та коменданта спортивного комплексу Ака-
демії. Контроль за станом аптечки спортивної споруди здійснює 
персонал медпункту Академії. 

Після надання першої долікарської допомоги слід направляти 
потерпілого до лікувальної установи або повідомити у відпо-
відний відділ охорони здоров'я Академії. Спортивний зал навчаль-
ного закладу повинен бути забезпечений носилками, мати адресу і 
телефон найближчої лікувальної установи, де можуть надати 
медичну допомогу. 
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Розслідування і облік травм та нещасних випадків з сту-
дентами під час навчально-виховного процесу проводяться 
відповідно до "Положення про організацію охорони праці та 
порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних 
закладах". 

6.8. Реанімаційні заходи 
При серйозних порушеннях організації й методики 

проведення тренувань і змагань, недотриманні правил техніки 
безпеки у спортсменів можуть виникати гострі патологічні стани, 
що характеризуються вираженими розладами життєдіяльності 
організму (шок, асфіксії, утоплення, гостра перенапруга, тепловий 
та сонячний удари, загальне охолодження та ін.). У ряді випадків 
при таких станах спостерігається крайній ступінь гноблення 
життєвих функцій, а іноді відбувається зупинка кровообігу і 
подиху, тобто настає фаза клінічної смерті. У цих критичних 
ситуаціях кожен студент, спортсмен, гренер-викладач, НПП 
фізичного виховання, які знаходяться в безпосередній близькості 
від місця події, зобов'язані зробити негайну долікарську допомогу 
потерпілому, почати енергійну спробу зберегти його життя. Така 
допомога цілком можлива при знанні головних закономірностей 
угасання життєвих функцій організму і практичному освоєнні 
методів негайного відновлення серцевої діяльності та дихання, 
тобто методів реанімації (від лат. «ре» - знову, «анімаре» -
оживляти). 

Навчання НГІП, тренерів-викладачів, студентів методам 
реанімації важлива соціальна задача. Реальну допомогу при 
раптовій фазі клінічної смерті, що триває при звичайних умовах 
не більше 4-6 хвилин (при тривалому охолодженні організму у 10 
разів більше, майже до 60 хвилин), можуть зробити люди, які 
знаходяться поруч з потерпілим. 

Перехід від життя до смерті це тривалий процес, що 
складається з ряду послідовних стадій. Зупинка серця і гноблення 
подиху не супроводжуються блискавичним припиненням процесій 
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життєдіяльності. Протягом визначеного часу, тривалість якого 
залежить від ряду умов, в організмі ще зберігаються (хоч і на 
низькому рівні) обмінні процеси. При прикордонних зі смертю 
станах раніш усього вгасає діяльність кори головного мозку, що 
найбільш чуттєва до кисневого голодування. Раніше за все 
людиною утрачається свідомість, потім гнітиться і припиняється 
подих, а за ним - серцева діяльність. Після втрати свідомості 
настають зміни в нижчих відділах мозку, про що свідчить 
зникнення рефлексів зору (миготіння при дотику до роговиці й 
звуження зіниць ока при яскравому освітленні). Далі, якщо не 
вжити швидких реанімаційних заходів, гнітиться діяльність 
довгастого мозку, в якому знаходяться центри подиху і крово-
обігу, у зв'язку з чим подих людини згасає. 

У міру подальшого гноблення функцій організму припи-
няється діяльність серця. Першою з головних функцій серця згасає 
скорочення м'язів: спочатку припиняють свою діяльність 
шлуночки, потім - передсердя. Однак припинення подиху і крово-
обігу не знаменує собою настання остаточної смерті. Ще якийсь 
час (у звичайних температурних умовах 4-6 хвилин) життє-
здатність тканин і органів, у тому числі й вищих відділів 
центральної нервової системи (ЦНС) зберігається, патологічні 
процеси ще зворотні. Цей період називають фазою клінічної 
смерті. При своєчасному проведенні реанімаційних заходів у 
цьому стані ще можна відновити життєдіяльність організму, 
особливо у випадках раптової, гострої зупинки серця і подиху в 
молодих та до цього здорових людей, не виснажених попереднім 
захворюванням або тривалим процесом умирання. 

Рятівник повинен проводити реанімаційні заходи 
спокійно й холоднокровно, витримуючи свій подих рівним. 
Вважається, що позитивна біоенергетика рятівника передається 
потерпілому тільки спокійними потоками, які підтримуються 
рівним подихом рятівника. Чим спокійніше і холоднокровніше 
проводяться реанімаційні заходи, тим вище їх ефективність і 
якість, надійність реанімації Темп спокійного біоенергетичного 
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подиху рятівника 16-18 вдихів і видихів на хвилину. Реанімаційні 
заходи проводяться з темпом: на чотири удари серця рятівника -
вдих, на два удари серця - пауза, на наступні чотири удари серця 
рятівника видих, потім на два удари серця - пауза. Рятівнику 
необхідно контролювати свій власний подих, а основні реаніма-
ційні дії виконувати на видиху. У випадку, якщо після 3 - 5 хвилин 
стан постраждалого все ж залишається незадовільним, необхідно 
терміново викликати лікаря! 

Реанімація при ударі в пахову зону (больовий шок). 
Існують три основних варіанти реанімації при ударі в пахову зону: 

I - больовий шок тільки почав розвиватися, потерпілого 
ставлять на цілком прямі ноги - на п'яти (носки ступнів підняті), 
змушують потерпілого вистрибувати нагору й жорстко 4-6 разів 
приземлитися на п'яти цілком прямих ніг (бити п'ятами об 
підлогу); 

II - якщо попередній варіант І не допомагає, або потерпілий 
не може контролювати власних дій, його садять на підлогу з 
зігнутими під себе ногами, піднімають під руки на висоту близько 
20 см, та, відпускаючи, ударяють сідницями об підлогу. Як пра-
вило, на 4-6 ударі потерпілий приходить до тями (в себе); 

III - якщо попередні варіанти І або II не допомагають і 
потерпілий не може контролювати власних дій, то необхідно 
покласти потерпілого на спину. Рятівник стає біля правої ноги 
потерпілого. Бере праву пряму ногу потерпілого і кладе її на своє 
ліве напівзігнуте стегно (трохи вище коліна), дотримуючи лівою 
рукою за гомілку та випрямляючи ногу потерпілого у коліні. 
Центральною зоною зжатого для удару "крюком" кулака правої 
руки наносить три серії по 4-6 розміряних жорстких ударів у 
середину зводу стопи - зону "сонячне сплетіння" стопи. Серійні 
удари наносяться потерпілому кожної секунди, термін пауз між 
серіями 4-6 секунд. 

Реанімація при зупинці подиху після удару, кидкового 
падіння. Розвиток больового шоку може привести до зупинки 
дихання, зриву дихальних функцій. Потерпілого, в якого 
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зупинився подих, посадити на сідниці. Рятівник розташовується 
праворуч від потерпілого на колінах. Лівою рукою обхоплює 
спину, підтримуючи постраждалого пахвами. Від нижнього краю 
грудини постраждалого ліворуч, але в напрямку до лівої частини 
живота своєю правою долонею кінцівки виконує тверді рухи по 
колу: зона "сонячного сплетіння" - права частина грудини - серце -
ліва частина грудини - зона "сонячного сплетіння" (коло 
виконується по годинній стрільці). Рятівник масажує круговими 
рухами живіт і грудину потерпілого. Долонею лівої руки 
синхронно, з темпом масажу, натискає на зону серця між 
лопатками. Темп власного вдиху-видиху близько 16-18 рухів у 
хвилину. Поковзом з нижньої лівої частини грудини, рука 
рятівника твердо із протягом натискає на діафрагму потерпілого. 
Відновлення роботи дихального центра потерпілого відбувається 
через 8-10 кругових рухів (30 - 45 секунд). 

Реанімація при розвитку больового шоку й зриву дихання. 
Застосовують після сильного удару або падіння на татамі. 
Потерпілого сажають до себе спиною. Праве коліно приставляють 
до зони "цубо" (між шостим і сьомої грудними хребцями, між 
лопатками). Рятівник свої руки пропускає під мишки потерпілого. 
Долоні рук кладе на груди або на гілечі потерпілого ближче до 
ключиць. У ритмі 1 8 - 2 0 разів у хвилину на видиху коліном і 
руками робить зустрічні рухи. Для швидкого відшукання зони 
"цубо" кладуть долоні на спину так, щоб безіменний палець 
виявився на виступаючому при опусканні голови (сьомому) 
шийному хребці, тоді підстава долоні буде у районі зони "цубо". 

Реанімація при удушенні. При несвоєчасній зупинці прийо-
мів удушення, потерпілий непритомніє з порушенням функцій 
дихання. Його негайно кладуть на спину, руки потерпілого 
вирівнюють уздовж тіла. Рятівник піднімає руками ноги 
потерпілого нагору на рівень своїх грудей і злегка їх отряхує. 
Через 10-20 секунд потерпілий опритомнює. 

Реанімація при глибокому нокауті й удушенні. При глибо-
кому нокауті і удушенні потерпілого кладуть на спину (руки 
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уздовж тулуба), сідають на коліна зверху над його стегнами. 
Долоні рятівника кладуть на живіт так, щоб великі пальці були в 
області пупка. Сильно натискають ними в ритмі 1 8 - 2 0 разів у 
хвилину на живіт потерпілого нагору до діафрагми. Рекомен-
дується після того, як потерпілий прийшов у себе, для запобігання 
повторного шоку примусити його кінцями пальців обох фаланг 
рук 18 разів сильно постукати по твердій поверхні у темпі 60-70 
ударів за хвилину. Через 5-7 хвилин необхідно 108 разів легенько 
постукати кінцями пальців обох фаланг рук по твердій поверхні. 

Реанімація при удушенні та ударах в область нирок, 
шлунка. В особливо важких випадках (при удушенні та ударах в 
область нирок, шлунка) потерпілого кладуть на живіт. Рятівник 
розташовується на колінах над його сідницями. Підставу правої 
долоні рятівник накладає на зону "цубо" (див. - реанімація при 
розвитку больового шоку і зриву дихання). Ліву долоню кладе 
зверху на свою праву долоню. Використовуючи вагу тіла, 
ритмічно надавлює підставами обох долонь на зону "цубо", для 
цього трошки відвертаючи долоні від себе фалангами пальців 
угору. 4-6 таких рухів приводять потерпілого до тями. Темп рухів 
60-70 надавлювань за хвилину. Відновлення функцій організму 
при успішній реанімації відбувається в такому порядку: спочатку 
відновляється серцева діяльність, потім дихальна, а третім етапом 
- функції ЦНС. Про відновлення діяльності центрів довгастого 
мозку свідчать перші самостійні вдихи і часткова нормалізація 
серцевих скорочень. Потім відновляються функції верхніх відділів 
стовбура мозку: з'являються рефлекси ока, неупорядковані рухи, 
можливі судороги м'язів потерпілого. В міру відновлення функцій 
підкіркових утворень з'являється реакція на біль, припиняються 
судороги, відбувається поступова нормалізація кровообігу, 
подиху, обміну речовин. Перші проблиски свідомості (реакція на 
окрик) свідчать про початок відновлення функцій кори головного 
мозку і ЦНС. 
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Запитання для самокошпрлю 
1. Сформулюйте основні вимоги до техніки безпеки на 

практичних заняттях з легкої атлетики. 
2. Дайте перелік обов'язків викладачів та студентів 

навчального закладу. 
3. Засоби і правила безпеки у бігу, стрибках і метаннях. 
4. Охарактеризуйте профілактичні засоби травматизму на 

змаганнях з різних видів легкої атлетики. 
5. Техніка безпеки на заняттях з легкої атлетики в закритих 

приміщеннях. 
6. Основні способи надання першої медичної допомоги на 

заняттях та змаганнях з легкої атлетики. 
7. Надання долікарської допомоги потерпілому при 

спортивних травмах. 
8. Розкрийте основні реанімаційні заходи. 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ 
Адаптація - пристосування організму або окремих його сис-

тем до умов оточення, що змінюється, та до величини і характеру 
навантаження. 

Адинозинтрифосфат (АТФ) - енергоємне сполучення, що 
забезпечує організм енергією. 

Адреналін - речовина, що секретується мозковим шаром 
надниркової залози та синоптичними нервовими кінцями. Застосу-
вання: стимуляція серцевої діяльності, звуження кровоносних 
судин, мобілізація глюкози і вільних жирних кислот. 

Акліматизація - фізіологічна адаптація до нових умов 
навколишнього середовища. Наприклад, людина здібна вико-
нувати певний обсяг роботи з меншими зусиллями або більший 
обсяг роботи після акліматизації до умов високо гір'я (або 
температури). 

Акселерація - прискорення росту дітей та підлітків. 
Амінокислота - сполучення, що міститься у білках, яке 

використовується для "будівництва" тканин організму. Амінокис-
лоти можуть застосовуватись як джерело енергії. 

Актин - м'язовий білок, разом з міозином складає 
автоміозиновий комплекс, що забезпечує м'язове скорочення. 

Анаеробний поріг - момент, коли метаболічні потреби, що 
пред'являються фізичним навантаженням, не задовольняються 
наявними аеробними джерелами, в цьому випадку збільшується 
анаеробний метаболізм, що проявляється у різкому підвищенні 
концентрації лактату в крові. 

Антиоксиданти - речовини, що попереджають руйнівну дію 
молекулярного кисню і продуктів вільного радикального 
окислення на клітинні мембрани (токофероли, іопол та ін.). 

Аналізатори - специфічні системи аналізу подразників 
зовнішнього середовища (кольору, звуку, температури, механіч-
них подразників тощо). 

Антропологія - наука про походження, розвиток людини, її 
тілесної природи, надбання та втрати еволюції. 
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Антропометрія - вимірювання тіла та його частин. 
Атрофія - потоншення м'язового волокна, внаслідок 

зниження об'єму м'яза. 
Ацидоз - порушення кислотно-основної рівноваги, зрушення 

співвідношень між катіонами й аніонами плазми крові в бік 
аніонів (при накопиченні піровиноградної та інших кислот). • 

Аеробна потужність - максимальне споживання кисню або 
інтенсивність використання кисню при максимальній м'язовій 
діяльності. 

Аеробний метаболізм - процеси забезпечення енергією 
(АТФ) при використанні кисню. 

Аеробна продуктивність - кількісна характеристика енергії, 
що звільняється за рахунок окислювального метаболізму з 
використанням кисню; основний показник аеробної продуктив-
ності - МСК (максимальне споживання кисню). 

Білок - складне сполучення, що складається з амінокислот і 
забезпечує основні структурні властивості клітин. 

Біологічно активні речовини - органічні сполучення, що 
мають високу специфічну активність (ферменти, гормони, 
вітаміни). 

Брадикардія - уповільнена частота серцевих скорочень 
(менше 60 за 1 хв. у спокої). Це - нормальне явище, якщо воно 
обумовлене фізичними трансформуваннями. 

Вегетативні функції - функції вегетативної нервової сис-
теми в регуляції діяльності внутрішніх органів і підтримці 
гомеостазу. 

Велоергометр - тренажер на основі стаціонарного велоси-
педу, який використовується для проведення занять і тестувань. 

Вентиляція легенів - надходження повітря в легені (вдих, 
видих), що забезпечує оновлення газового складу альвеолярного 
повітря (збагачення його киснем і виведення надлишків ССЬ). 

Витрата кисню - кількість кисню, що використовується 
тканинами тіла під час м'язової діяльності . 
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Відновлення - поступовий перехід фізіологічних і біохіміч-
них функцій до початкового стану після фізичного навантаження. 

Відкритий перелом - перелом кості з її оголенням. 
Вітаміни - незамінні, біологічно активні речовини (низько-

молекулярні сполучення різної хімічної природи), біокаталізатори 
обмінних процесів в організмі. 

Вуглеводи - група хімічних сполучень, що складається з вуг-
лецю, водню і кисню: цукор, клітковина і крохмаль є вуглеводами. 

Вправи низької інтенсивності - вправи, що вимагають для 
виконання менш ніж 50 % функціональної ємності при незнач-
ному посиленні дихання. 

Вправи середньої інтенсивності - вправи, що виконуються з 
60-85 % функціональної ємності та викликають деяке утруднення 
дихання і потовиділення, 

Втома - функціональний стан організму, що виникає під 
впливом тривалої або інтенсивної роботи, яка супроводжується 
зниженням працездатності. 

Вища нервова діяльність - нейрофізіологічні механізми 
психологічних функцій, реакцій поведінки. 

Газообмін в легенях - процес збагачення венозної крові 
киснем та повернення надлишків вуглекислого газу. 

Газообмін у тканинах - перехід кисню з крові у тканину і 
вуглекислого газу з тканини у кров. 

Гальмування - нервовий процес, що призводить до 
припинення або запобігання збудження. 

Гемоглобін - дихальний пігмент еритроцитів. 
Гемодинаміка - розділ фізіології, що вивчає рух крові по 

судинах та механізми переміщення її в серцево-судинній системі. 
Гнучкість - здібність виконувати рухи в суглобі з 

максимальною амплітудою. 
Гіперкінезія - підвищена рухова активність. 
Гіпервітаміноз - стан надмірного вмісту вітамінів у крові 

або тканинах, при якому можуть виникнути небажані явища. 
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Гіперглікемія - підвищення вмісту глюкози в крові, яке 
може спостерігатись у людей, що хворіють на діабет гіри відсут-
ності певної рівноваги між споживанням глюкози та ін'єкцією 
інсуліну. 

Гіперплазія - утворення нових шарових або м'язових клітин. 
Гіпертензія - високий артеріальний тиск, систолічний вище 

140 мм рт. ст., діастолічний - вище 90 мм рт. ст. 
Гіпертрофія - збільшення розміру м'язів, органів або іншої 

частини тіла внаслідок збільшення розмірів клітин. 
Гіпоглікемія - різке зниження рівня цукру в крові; вона 

проявляється раптовою слабкістю, збудженням, потовиділенням, 
гострим відчуттям голоду, серцебиттям, почуттям страху. 

Гіпокінезія - обмежена рухова активність, що обумовлена 
способом життя, нестачею рухів. 

Глікоген - полімер з молекул цукрів, що містяться у кліти-
нах організму. 

Гліколіз - розпад глюкози без участі кисню з утворенням 
АТФ; джерело АТФ для м'язової роботи тривалістю до 2 хв. 

Гомеостаз - тенденція організму підтримувати внутрішню 
рівновагу температури, вмісту рідини та ін. шляхом регуляції 
основних процесів життєдіяльності. 

Гормон - речовина, що виробляється ендокринною залозою і 
секретується у кров; помітно і суттєво впливає на певну функцію 
організму або орган. 

Гостра травма - травма, що тільки що отримана і вимагає 
негайного медичного втручання. 

Детренованість - результат малорухомого способу життя 
після завершення активних тренувань. 

Джогтинг - біг підтюпцем. 
Діабет - порушення обміну речовин, що характеризується 

нездатністю окислювати вуглеводи внаслідок неадекватної 
кількості інсуліну (тип І) або резистентності до інсуліну (тип II). 

Діастолічний артеріальний тиск - тиск крові на стінки 
судин під час фази розслаблення серцевого м'яза; вимірюється 
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сфігмоманометром (мм рт. ст.). 
Динамічна м'язова робота - робота, що характеризується 

періодичним напруженням і розслабленням скелетних м'язів; 
забезпечує переміщення тіла або окремих його частин у просторі. 

Дихальний коефіцієнт - відношення об'єму вуглекислого 
газу до об'єму кисню, що споживається. 

Дихальний об'єм - об'єм повітря, що вдихається або 
видихається за цикл дихання. 

Ейфорія - психічний стан, що означає захоплення. 
Енергія - здатність виконувати роботу, яка часто вимірю-

ється кількістю кисню, що споживається. 
Ефективність - відношення витрат енергії до продуктивності. 
Жир - складне сполучення, що складається з гліцерину і 

жирних кийлот; використовується як джерело енергії; може нако-
пичуватись в організмі. 

Жирова тканина - сполучна тканина, в якій зберігається жир. 
Жирні кислоти - молекули з 16-8 вуглеводів, такі як: 

стеаринова, пальмітинова або олеїнова. Циркулюючі жирні кис-
лоти можуть використовуватись як джерело енергії. 

Збуджуваність - здібність живої тканини відповідати на дії 
зовнішнього подразника з формуванням потенціалу дії. 

Зв'язка - сполучна тканина, що прикріплює кістку до кістки. 
Здоровий спосіб життя - дії, звички, обмеження, що 

пов'язані із загальним фітнесом і зниженням ризику розвитку 
захворювань. Цей режим поведінки включає фізичні наванта-
ження, раціональне харчування, відсутність шкідливих звичок 
(куріння, споживання алкоголю), нормальний сон, здібність 
долати стресові ситуації. 

Ізокінетичне скорочення - м'язове скорочення зі швид-
кістю, що контролюється, і забезпечує застосування максимальної 
сили в діапазоні руху. 

Ізометричне скорочення - м'язове скорочення, при якому 
довжина м'яза не змінюється. 
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Ізотонічне скорочення - м'язове скорочення, при якому сила 
м'яза більша, ніж опір; внаслідок чого м'яз скорочується. 

Імунітет - здатність організму протистояти дії ушкоджуючих 
агентів; захисна реакція організму. 

Інтенсивність роботи - потужність або робота, що 
виконується за одиницю часу (наприклад, кг, м, хв., Вт). 

Калориметрія - метод визначення кількості калорій. 
Калорія - кількість тепла, що необхідна для підвищення 

температури 1 г води на 1 °С; 1000 кал = 1 ккал. 
Кисневий борг - кількість кисню, що використовується під 

час відновлення після навантаження, що необхідне в стані спокою. 
Киснева потреба - кількість кисню, що споживається більше 

рівня спокою протягом роботи після її закінчення. 
Кінестезія - відчуття положення тіла й окремих його частин 

в просторі. 
Кіфоз - значне викривлення верхньої частини хребта. 
Креатинфосфат - енергетично багате фосфатне сполучення, 

що являє собою основне анаеробне джерело АТФ на початку 
фізичного навантаження; відіграє значну роль у всіх коротко-
часних (кілька секунд) видах діяльності. 

Колове тренування - заняття з послідовним виконанням 
вправ, які ідуть одне за другим у певному порядку. 

Лабільність - функціональна властивість нервової та 
м'язової тканини, що виявляється у частоті зміни активного й 
гальмівного станів. 

Лактат - кінцевий продукт анаеробного метаболізму глю-
кози, дисоційована форма молочної кислоти. 

Променевий пульс - пульс, що вимірюється у ділянці зап'ястка. 
Макроелементи - кальцій, фосфор, натрій, калій, хлор, 

магній та сірка. 
Максимальна аеробна потужність - максимальна інтенсив-

ність використання кисню організмом при максимальному 
фізичному навантаженні; безпосередньо пов'язана з максималь-
ною здібністю серця забезпечувати кров'ю м'язи. 
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Максимальна частота серцевих сполучень (ЧСС„аКс) -
найбільша частота скорочень, яка досягається при фізичному 
навантаженні. Максимальну ЧСС людини можна визначити, 
відійнявши від 220 її вік. Нормальне відхилення ЧСС складає ±11 
за 1 хв. 

Максимальне споживання кисню (МСК) - максимальна 
інтенсивність використання кисню під час граничного фізичного 
навантаження (л/хв.). 

Максимальні тести - тести, які виконуються до досягнення 
тими, що тестуються максимального рівня (наприклад МСК) або 
довільного стомлення (знесилення). 

Метаболізм - процес хімічних змін, внаслідок чого 
утворюється енергія, що необхідна для підтримки життя. 

Метод інтервального тренування - чергування інтенсивної 
роботи з менш інтенсивною. 

Метод комплексного тренування - послідовність вправ, що 
виконуються одна за одною під час тренувального заняття. 

Міоглобін - білок, що міститься у м'язах; здатний, подібно до 
гемоглобіну крові, поєднуватись з киснем. 

Мікроелементи - залізо, цинк, мідь, йод, хлор, молібден, 
марганець, селен, кобальт, ванадій, миш'як, флуорид, нікель. 

Міозит - запалення м'яза. 
Моносахарид - простий цукор, наприклад глюкоза. 
Мотивація - спонукання до дії з певною метою. 
М'язова група - група певних м'язів, що виконують одну дію 

даного суглоба. 
М'язова діяльність анаеробного характеру - м'язова 

діяльність високої інтенсивності, при якій потреби в енергії 
перевищують здатність виконувати аеробну роботу. 

М'язова діяльність аеробного характеру - м'язова 
діяльність середньої інтенсивності, при якій великі м'язові групи 
забезпечуються енергією (АТФ) шляхом аеробних процесів. 

Насичений жир - жир, що не здатний абсорбувати додаткову 
кількість водню, в основному, тваринного походження. 
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Низькокалорійна дієта - споживання продуктів харчування, 
калорійна цінність яких нижче енергетичних потреб, що 
призводить до зниження маси тіла. 

Загальна ємн ість легень - сума життєвої ємності легень і 
залишкового об'єму. 

Ожиріння - надмірна кількість жиру в організмі: більше 
25 % у чоловіків і більше 35 % у жінок. Для людей, які страж-
дають від ожиріння, характерний підвищений ризик розвитку 
діабету, гіпертензії, захворювань серця. 

Оксигемоглобін - гемоглобін, поєднаний з киснем; пере-
носить кисень від легень до тканин. 

Онтогенез - індивідуальний розвиток організму від зарод-
ження до кінця життя. 

Перевтома - стійкі функціональні порушення в результаті 
надмірної втоми, що н е зникають при відпочинку. 

Перевантаження - навантаження на певну частину тіла вище 
звичайного. 

Пік частоти серцевих скорочень - максимальна частота 
серцевих скорочень п р и певному виді м'язової діяльності. 

Плазма - рідка частина крові. 
Полісахарид - складний цукор, що утворюється під час 

гідролізу трьох і більше моносахаридів. 
Польові тести - тести, що використовуються для масового 

тестування. 
Постава — правильне положення тіла людини; неправильна 

постава пов'язана з хворобливими відчуттями у попереку. 
Поріг подразнення - мінімальна інтенсивність подразнення, 

що викликає специфічні реакції збуджувальних структур. 
Пульсовий борі; - додаткові, у порівнянні зі спокоєм, 

скорочення серця, що тривають у відновлювальному періоді після 
навантаження. 

Реабілітація - програма, що передбачає поступове досяг-
нення максимального рівня фізичної та психологічної незалеж-
ності після травми або хвороби. 
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Рухова одиииця - функціональна одиниця м'язового скоро-
чення, що включає руховий нерв і м'язові волокна, які іннервують 
його відгалуження. 

Рухова навичка - відпрацьовані, завчені рухи, цілком або у 
значній мірі автоматизовані. 

Серцевий викид - кількість крові, що викидається серцем за 
1 хв.; серцевий викид дорівнює ЧСС, помножений на систолічний 
(ударний) об'єм крові. 

Серцевий напад - загальне поняття, що характеризує 
гострий момент захворювання серця. Спеціальна назва - інфаркт 
міокарда. 

Серцевий цикл - один удар серця при одному повному 
скороченні (систола) і розслабленні (діастола) серця. 

Сила - величина зусилля, що розвивається м'язовою групою, 
яке направлене на подолання опору. 

Сколіоз - викривлення хребта. 
Спазм - раптове мимовільне м'язове скорочення. 
Стан здоров'я - певний рівень захворювання або інформації 

про стан здоров'я. 
Статичні рефлекси - настановні рефлекторні реакції, 

щохарактеризуються тонічним скороченням м'язів, які утримують 
тіло в певному положенні. 

Стереотип динамічний - функціональний комплекс 
умовних і безумовних рефлексів, що утворюються під впливом дії 
зовнішнього й внутрішнього середовища, що стереотипно 
повторюються. 

Стійкий стан - функціональний стан організму, що виникає 
після певної роботи і характеризується відповідною інтенсивністю 
навантаження. 

Стрес емоційний - емоційна реакція напруження, що 
виникає під впливом емоцій страху, прикрості, переживання 
невдачі або яскраво вираженого несподіваного успіху. 

Субмаксимальний - нижче максимального (наприклад, 
фізична вправа, яку можна виконати з зусиллям нижче максимального). 
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Судоми при перенапруженні м'язів в умовах перегріву -
спазматичні скорочення м'язу або групи м'язів внаслідок 
виконання роботи в умовах підвищеної температури навколиш-
нього середовища. 

Сухожилля - пучок жорсткої нееластичної фіброзної сполуч-
ної тканини, що прикріплює м'яз до кістки. 

Тахікардія - прискорена частота серцевих скорочень у 
спокої (більше 100 за 1 хв.). 

Тест - випробування, стандартне завдання, за результатами 
якого можна оцінити рівень працездатності, тренованості та інших 
якостей. 

Тестування рівня підготовленості - вимірювання та оцінка 
всіх компонентів підготовленості. 

Тонус м'язовий - напруження м'язів у спокої. 
Умовний рефлекс - набутий при житті рефлекс на раніше 

байдужий подразник, що відтворює безумовний рефлекс. 
Фартлек - різновид фізичного тренування, в якому по черзі 

виконується швидкий і повільний біг на дистанцію 3-4 км. Друга 
назва - "гра швидкістю". 

Фермент - органічний каталізатор, що сприяє здійсненню 
багатьох процесів в організмі, таких як засвоєння та окислення. 

Фізична вправа - м'язова діяльність, що направлена на 
поліпшення компонентів фізичної підготовленості. 

Фізичне навантаження високої інтенсивності - рухова 
активність при 80-100 % функціональної ємності. 

Фізична підготовка - регулярні фізичні заняття, що 
направленні на досягнення або збереження високого фізичного 
рівня підготовленості. 

Фізична працездатність - здібність виконувати фізичну 
роботу, що, як правило, вимірюється кількістю кисню, який 
споживається. 

Фітнес - складові здоров'я, що забезпечують високу якість 
життя. Збільшення компонентів фітнесу пов'язано з поліпшенням 
здоров'я, а зниження їх збільшує ризик виникнення захворювань. 
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Функціональний стан - комплекс властивостей, що визна-
чає рівень життєдіяльності організму, системна відповідь орга-
нізму на фізичне навантаження, в якому відображається ступінь 
інтеграції й адекватність функцій щодо роботи, яка виконується. 

Частота серцевих скорочень (ЧСС) - кількість ударів серця 
за 1 хв. 

Шлуночок - дві (ліва і права) нижні м'язові камери серця. 
Шок - порушення кровообігу внаслідок значної травми або 

захворювання, що обумовлене зниженням об'єму крові; ознаки: 
зниження артеріального тиску, частіший пульс, блідість, зачепо-
коєння, відчуття спраги, холодна і липка шкіра 
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