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Анотація. У статті розглядається зміст авторської програми корекції фізичного розвитку учнів 
старшого шкільного віку з надмірною масою тіла гірських шкіл Карпатського регіону, базовим чинником 
якої є рухова активність. Програма ґрунтується на використанні різних засобів оздоровчого тренування, 
зокрема: вправ стретчингу, бодіфлексу, силових вправ та вправ на відновлення дихання. Окрім того, за-
пропоновано програму самостійних занять учнів у канікулярний період. 
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Постановка проблеми. Основною причиною надмірної маси тіла в дітей є недостатня 
рухова активність та особливості харчування. Ефективним засобом боротьби із надмірною 
масою тіла є збільшення енерговитрат за рахунок рухової активності [1, 3]. 

Доведено, що систематичні заняття фізичними вправами пристосовують окремі системи 
і весь організм школяра до збільшуваних фізичних навантажень, що викликає поліпшення їх 
функціональної адаптації. Вправи сприяють зниженню надмірної збудливості симпатичної 
нервової системи, поліпшують забезпечення кров'ю головного мозку, посилюють гальмівні 
процеси, сприятливо впливають на психіку, вдосконалюють умовно-рефлекторні зв'язки між 
зовнішнім середовищем і організмом школярів. Це проявляється в поліпшенні координації 
рухів, стають досконалішими рухові навички, стабілізується емоційний стан, зникає відчуття 
неспокою, з'являється відчуття бадьорості, школярі починають краще засвоювати навчальний 
матеріал [3]. 

Як свідчать результати наших попередніх досліджень, потребують корекції такі показ-
ники фізичного розвитку учнів старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону з 
надмірною масою тіла: зріст, ІМТ, жирові складки на двоголовому м'язі плеча, триголовому 
м'язі плеча та животі, обхват стегон, обхват талії. 

У зв’язку з цим, пошук шляхів для їх корекції є надзвичайно актуальним. 
Мета дослідження – розробка авторської програми корекції окремих показників фізич-

ного розвитку учнів із надмірною масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл Карпат-
ського регіону. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати науково-методичну літературу щодо проблематики дослідження.  
2. Пояснити зміст авторської програми корекції окремих показників фізичного розвитку 

учнів з надмірною масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону. 
Результати дослідження та їх обговорення. Програма корекції показників фізичного 

розвитку учнів із надмірною масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського 
регіону складалася з трьох етапів (рис.1). Кожний етап тривав 8 тижнів. Упродовж одного 
тижня проводилося три заняття. Також рекомендували під час вихідних днів та канікул вико-
нувати самостійні заняття. Тому ми запропонували ще й програма для самостійних занять.  

Метою першого етапу програми корекції показників фізичного розвитку учнів із надмі-
рною масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону було підготу-
вати організм до навантажень основного етапу. Основні завдання цього етапу: 

1. Оцінювання функціонального стану учнів, їх фізичної підготовленості. 
2. Формування та удосконалення основних рухових умінь і навичок. 
3. Навчання техніці діафрагмального дихання. 
4. Адаптація до збільшуваного навантаження. 
5. Формування в учнів позитивного ставлення до фізичних вправ. 
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Рекреаційний  Тренувальний  Підтримувальний 
 
     

Зміст заняття  Зміст заняття  Зміст заняття 
 
     

Підготовча: 
Хода – 15 хв 
Розминання – вправи 
для загального  
розвитку – 10 хв 
Вправи на дихання –  
5 хв 
Основна: 
Стретчинг – 25 хв 
Заключна: 
Вправи  
на відновлення  
дихання – 5 хв 

 

Підготовча: 
Хода з переходом у біг  
підтюпцем – 30 хв 
Розминання у поєднанні  
з дихальними вправами –  
15 хв 
Основна: 
Стретчинг – 10 хв 
Бодіфлекс – 20 хв 
Силові вправи – 10 хв 
Заключна: 
Вправи на відновлення  
дихання – 5 хв 

 

Підготовча: 
Хода з переходом у 
біг підтюпцем – 15 хв 
Розминання  
у поєднанні  
з дихальними  
вправами – 15 хв. 
Основна: 
Стретчинг – 10 хв 
Бодіфлекс – 15 хв 
Заключна: 
Вправи  
на відновлення  
дихання – 5 хв 

 

Рис. 1. Блок-схема програми корекції показників фізичного розвитку учнів  
з надмірною масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону 

 

Заняття проводилися тричі на тиждень у позаурочний час. Їх тривалість становила 
60 хвилин – як оптимальний час для досягнення оздоровчого ефекту [2]. Моторна щільність 
занять становила 60 % упродовж 1– 4 тижня та 65 % протягом 5 – 8 тижня.  

Підготовча частина заняття складалася із ходи, розминання та дихальних вправ. Заняття 
починалося із ходи, на яку відвели 15 хвилин. Розминання тривало десять хвилин. Викорис-
товували фронтальний метод організації. Вправи були спрямовані на роботу спочатку дріб-
них, а потім середніх і великих м’язових груп. Кількість повторень тих самих вправ колива-
лося від 6 до 10 разів. Під час розминання, як довели науковці, підвищується температура 
м’язів, що дозволяє знижувати їх в’язкість, підвищувати швидкість скорочення й розслаблен-
ня [3]. Тому ми розминання застосовували також для запобігання травматизмові на заняттях.  

На першому етапі програми в підготовчій частині заняття виконували дихальні вправи 
та вивчали техніку діафрагмального дихання.  
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Основна частина заняття тривала 25 хвилин. Застосовувалися вправи, спрямовані на 
вдосконалювання гнучкості й розвитку рухливості в суглобах – стретчинг. Комплекс складав-
ся з десяти вправ. 

Слід зазначити, що стретчинг був спрямований на поступове розтягнення усіх груп м'я-
зів, унаслідок чого поліпшувалася еластичність та тонус м'язів, збільшувалася амплітуда рухів 
у суглобах, гнучкість, збільшувалося постачання кисню до м'язів, активізувалася робота серця 
і дихальної системи. 

При виконанні вправ стретчингу, ми рекомендували дотримуватися таких рекомендацій: 
1. Повільно і плавно виконувати кожну позу; час утримання упродовж 5 – 20 секунд. 
2. Дихати повільно і глибоко. Кожну вправу починати з вдиху. Однак, при нахилах по-

трібно спочатку видихнути. Дихання має бути спокійним. Виконувати вдих рекомендували 
через ніс, а видихати через рот. 

3. Усі м'язи мають бути розслаблені, а особливо ті, які в цей момент розтягуються. 
4. Спина має бути рівною, прагнути весь час випрямити спину.  
5. Під час виконання кожної вправи концентрувати увагу на тій частині тіла, яка розтя-

гується. 
При дотриманні перерахованих рекомендацій, вправи стретчингу позитивно впливати-

муть на розвиток гнучкості. Завдяки розтягуванню м'язів, до них надходить більше крові, во-
ни розслабляються і стають еластичнішими. Суглоби стануть рухливішими, внаслідок чого 
збільшиться гнучкість. Зосереджене, глибоке дихання позитивно вплине на головний мозок, 
особливо після уроків у школі [2].  

У заключній частині заняття основна увага надавалася вправам на відновлення ЧСС. За-
стосовували вправи на відновлення дихання. Вправи виконували впродовж п’яти хвилин.  

Мета другого етапу – знизити масу тіла учнів старшого шкільного віку гірських шкіл 
Карпатського регіону до належних величин. Основні завдання цього етапу: 

1. Добір і застосування індивідуальних, найбільш раціональних засобів фізичної куль-
тури, що відповідають рівню функціонального стану, фізичному розвиткові й фізичній підго-
товленості учнів. 

2. Оптимізація функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем. 
3. Поліпшення адаптації організму і його окремих систем та органів, загальне зміцнен-

ня й оздоровлення організму, підвищення емоційного тонусу. 
Заняття проводилися три рази на тиждень у позаурочний час. Їх тривалість становила 

90 хвилин – як оптимальний час для досягнення тренувального та оздоровчого ефекту [2]. 
Моторна щільність занять становила 65 – 70 % упродовж 9 – 12 тижня та 70 – 75 % протягом 
13 – 16 тижня.  

Підготовча частина заняття, як і в підготовчому етапі, складалася із ходи з переходом у 
біг підтюпцем, розминання та дихальних вправ. Заняття починалося із ходи, яка поступово 
переходила в біг підтюпцем, на виконання відводилося 30 хвилин. Для проведення розминан-
ня використовували фронтальний метод організації. Однак в основному етапі ми змінили 
комплекс вправ, що дозволило уникнути монотонності та звикання організму. Розминання 
тривало десять хвилин. Віддавали перевагу вправам на роботу великих м’язових груп, які по-
єднували з дихальними вправами. Кількість повторень тих самих вправ коливалася від 8 до 
15 разів.  

Основна частина заняття складалася з виконання таких вправ: стретчингу, бодіфлексу та 
силових вправ.  

Вправи стретчингу розпочинали основну частину заняття. Як і в підготовчому етапі, 
вправи були спрямовані на вдосконалення гнучкості й розвиток рухливості в суглобах. Од-
нак, тривалість виконання комплексу вправ зменшилася до десять хвилин. Комплекс складав-
ся з десяти вправ. Середня ЧСС становила 120-140 уд./хв. 

Комплекси бодіфлексу були спрямовані на зниження маси тіла учнів старшого шкільно-
го віку. Система бодіфлексу заснована на методиці спеціального діафрагмального дихання, за 
допомогою якого клітини всього організму насичувалися киснем. Кисень своєю чергою, 
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сприяв спалюванню жирів, ліпідів, виведенню шлаків. Основною особливістю комплексів бу-
ло застосування нерухомих положень до п'яти секунд, замість десяти. Такі зміни були пов’я-
зані з віком досліджуваного контингенту, а саме підлітковим періодом. Усього в програму 
введено чотири комплекси: два комплекси для корекції верхньої частини тулуба та два ком-
плекси – для нижньої частини тулуба. Кожний комплекс складався з десяти вправ, темп вико-
нання повільний, кількість повторень вправ поступово збільшували від 10 до 20 разів. Вико-
нання вправ бодіфлексу тривало впродовж 20 хвилин. 

У комплексах силових вправ використовували вправи з обтяженням, зокрема: гантелі, 
набивні м’ячі. Вага обтяжень була невеликою: гантелі важили від одного до трьох кілограмів. 
Кожний комплекс складався з десяти вправ, темп виконання середній та швидкий, кількість 
повторень вправ поступово збільшували від 8 до 15 разів. Тривалість виконання силових 
вправ становила 10 хвилин.  

У заключній частині заняття основна увага надавалася вправам на відновлення ЧСС. За-
стосовували  вправи на відновлення дихання. Вправи виконували впродовж п’яти хвилин.  

Мета третього етапу – утримувати оптимальну масу тіла. Основні завдання цього етапу: 
1. Формування навичок самостійних систематичних занять. 
2. Подальше поліпшення функціональних можливостей органів і систем, фізичної пра-

цездатності, загальне зміцнення організму. 
Заняття проводилися тричі на тиждень у позаурочний час. Їх тривалість становила 

60 хвилин – як оптимальний час для досягнення оздоровчого ефекту [2]. Моторна щільність 
занять становила 75 – 80 % упродовж 17 – 20 тижня та 80 – 85 % протягом 21 – 24 тижня.  

Підготовча частина заняття складалася із ходи з переходом у біг підтюпцем, розминан-
ня та дихальних вправ. Заняття починалося із ходи з поступовим переходом у біг підтюпцем, 
тривалість 15 хвилин. Комплекс вправ під час розминання знову був змінений, що дозволило 
уникнути монотонності та звикання організму. Розминання тривало десять хвилин.  

Основна частина заняття складалася з вправ стретчингу та бодіфлексу. Як і в попере-
дньому етапі, вправи стретчингу виконували 10 хвилин.  

На підтримувальному етапі тривалість вправ бодіфлексу було зменшено з 20 до 15 хви-
лин. Також учням було запропоновано виконання чотирьох комплексів вправ бодіфлексу: два 
комплекси для корекції верхньої частини тулуба та два комплекси – для нижньої частини ту-
луба. Кожний комплекс складався з десяти вправ, темп виконання повільний, кількість повто-
рень вправи поступово збільшували від 10 до 20 разів. Застосовували нерухомі положення до 
п'яти секунд.  
У заключній частині заняття основна увага надавалася дихальним вправам на відновлення 
показника ЧСС. Вправи виконували впродовж п’яти хвилин.  

Під час проведення експерименту в учнів були осінні та зимові канікули. Тому виникла 
необхідність скласти додаткову програму самостійних занять у канікулярний період (рис. 2).  

 

Програма самостійних занять у канікулярний період  
для учнів старшого шкільного віку 

 

Ранкова  
гімнастика  Оздоровча  

хода і біг  Вправи стретчингу  
та бодіфлексу 

Рис. 2. Блок-схема програми самостійних занять 

 

Самостійне заняття починалося з ранкової гімнастики. Слід зазначити, що за нашими 
рекомендаціями після закінчення кожного етапу програми учні доповнювали комплекс нови-
ми вправами. Всього в програму ввели три комплекси ранкової гімнастики. 

Загальний принцип побудови комплексу полягав в тому, щоб забезпечити участь осно-
вних м’язових груп у русі, що своєю чергою активно впливало на роботу внутрішніх органів. 
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Комплекс ранкової гімнастики містив вправи як на дихання, так і на гнучкість. Вправи стати-
чного характеру, із значним обтяженням, на витривалість не застосовували. 

Складаючи комплекс ранкової гімнастики, дотримувалися загальних принципів. Перед-
усім визначали їх загальну тривалість відповідно до фізичної підготовленості й рухових мож-
ливостей учнів. Найбільш оптимальною тривалістю занять є 10 – 15 хвилин, вправи повторю-
валися від 6 – 8 до 10 – 15 разів. Загальна кількість вправ до кожного комплексу ранкової гім-
настики не перевищувала 10. Застосовували різні вихідні положення. Фізичне навантаження 
підвищували поступово. Збільшення і зменшення навантаження було хвилеподібним. Кожну 
вправу рекомендували виконувати в повільному темпі й з малою амплітудою рухів, поступо-
во збільшуючи їх до середніх величин. Зміст і послідовність виконання вправ визначали за 
загальною методикою: на початку виконання вправ – легка ходьба впродовж 1 хвилини, впра-
ви на „потягування” з глибоким диханням. Після виконання попередніх вправ посилюється 
дихання, активізується діяльність серцево-судинної системи, підвищується загальний обмін 
речовин і створюються умови до виконання таких вправ. Виконання вправ для м’язів шиї, 
плечового поясу і рук впливало на зміцнення м’язів верхніх кінцівок і плечового поясу, по-
ліпшення рухливості суглобів, а виконання вправ для м’язів тулуба і ніг приводило до збіль-
шення еластичності й рухливості хребта, зміцнення м’язів тулуба, поліпшення умов для дія-
льності внутрішніх органів, а також зміцнення м’язів та збільшення рухливості нижніх кінці-
вок. Вправи з різних вихідних положень сприяли збільшенню еластичності, гнучкості та 
спритності. Легкі стрибки або підстрибування, махові рухи, що виконувалися в середньому 
темпі з рівномірним диханням, посилювали загальний обмін речовин, зміцнювали м’язи та 
суглоби ніг, поліпшували кровообіг. У заключній частині комплексу застосовували повільну 
ходьбу, спрямовану на розслаблення м’язів, заспокоєння дихання, що в свою чергу, приводи-
ло до заспокоєння організму.  

Упродовж канікулярного періоду також три рази на тиждень рекомендували заняття 
оздоровчим бігом, які можна було чергувати із ходьбою.  

Рекомендували виконувати вправи стретчингу та бодіфлексу, які були вивченні на занят-
тях. Комплекс вправ стретчингу складався з десяти вправ. Рекомендована тривалість виконан-
ня від 10 до 15 хвилин. Також учням було запропоновано виконання вправ бодіфлексу: два 
комплекси для корекції верхньої частини тулуба та два комплекси – для нижньої частини ту-
луба. Кожний комплекс складався з десяти вправ, темп виконання повільний, кількість повто-
рень вправи поступово збільшували від 10 до 20 разів, нерухомі положення – до п'яти секунд.  

Висновки. 
1. Проведені попередні дослідження оцінювання рівня фізичного розвитку та функціо-

нального стану учнів старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону з надмір-
ною масою тіла дозволила нам розробити програму для корекції таких показників: зросту, 
ІМТ, жирових складок на двоголовому м'язі плеча, триголовому м'язі плеча і животі, обхвату 
стегон, обхвату талії. 

2. Програма складається з трьох етапів, кожний з яких триває 8 тижнів. Програма мі-
стила: ходу з переходом у біг підтюпцем, розминання в поєднанні з дихальними вправами, 
стретчинг, бодіфлекс, силові вправи та вправи на відновлення дихання. 

3. Перспективним напрямком цього дослідження є впровадження авторської програми 
в гірських школах Карпатського регіону і вивчення результатів впровадження. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание авторской программы коррекции 
физического развития школьников старшего школьного возраста с избыточной массой тела 
горных школ Карпатского региона, базовым фактором, которой есть двигательная актив-
ность. Программа базируется на использования разных средств оздоровительной тренировки, 
в частности: упражнения стретчинга, бодифлекса, силовых упражнений и упражнения на вос-
становления дыхания. Кроме того, предложена программа самостоятельных занятий учени-
ков в период каникул. 
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Annotation. The content of the author program of physical development of overweight senior 
pupils in schools of the Carpathian region is considered in the thesis. Basic factor of the thesis is mo-
tion activity. The program is based on the use of different health-improving training types, especially 
stretching exercises, body fitness, muscle-strengthening exercises, and respirogenesis exercises. In 
addition, a program of self-dependent activities during holidays period is suggested. 
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