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1. Поняття про фізичний розвиток, його ознаки та оцінка.  

Фізичний розвиток – процес змін морфо-функціональних властивостей 

організму впродовж життя. Фізичний розвиток дітей та підлітків є один із 

найважливіших показників здоров’я і залежить від багатьох факторів 

(харчування, рухової активності, мікрокліматичних умов та ін.). Останнім 

часом спостерігається процес прискореного розвитку дітей та підлітків 

(акселерація). У деяких підлітків спостерігаються уповільнені темпи 

фізичного розвитку (ретардація). Ці явища слід враховувати при гігіє-

нічному вихованні молоді. Особливо важливо правильно організувати 

фізичне виховання. 

Фізичний розвиток визначають за допомогою соматометричних 

(довжина тіла й окремих його частин, маса тіла, діаметри та обводи частин 

тіла), фізіометричних (життєва ємність легень, м’язова сила, кров’яний тиск, 

пульс) та стоматоскопічних (стан кістково-м’язового апарату, шкірних 

покривів, слизових, ступінь жировідкладення, форма грудної клітки) 

ознаками.  

Оцінювати фізичний розвиток можна й методом сигмальних відхилень 

від середньоарифметичних показників з графічним зображенням профілю 

фізичного розвитку.  

 

2. Гігієнічні вимоги до класних приміщень та їх обладнання.  

Класні приміщення мають бути шириною не більше ніж 6 мг довжиною 

— до 8 м, щоб учні добре бачили написане на дошці та чули голос учителя. 

Класні приміщення проектуються із розрахунку 1,25 м
2
 на одного учня. Вони 

повинні бути прямокутної форми. Разом з тим при цьому забезпечується 

природня освітленість столів, які є всередині класу. Стінки класної кімнати до 

висоти 1,8 м покривають масляною, а вище клейовою фарбою.  

Важливого значення надається мікрокліматичним умовам.  

Температура повітря залежно від кліматичних умов у класній кімнаті 

повинна підтримуватись на рівні 17—24°С (залежно від віку учнів); відносна 
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вологість — 30—60%; швидкість руху повітря — 0,15—0,25 м·с
-1

. Приміщення 

повинні достатньо вентилюватись (до 16 м
3
·год

-1
 на одного учня, що 

сприятиме достатньому обміну повітря) та освітлюватись (не менше 150 лк 

на робочих столах]. Коефіцієнт природнього освітлення 1,5%, освітленість на 

поверхнях робочих столів – 300 лк, 150 при лампах розжарювання. У кожній 

класній кімнаті передбачається природня вентиляція, яка забезпечує 

одноразове очищення повітря за годину.  

Достатнє освітлення – необхідна умова для підтримання оптимальної 

працездатності та запобігає порушенням зору. Парти розташовувати так, щоб 

світло надходило з лівої сторони, тому підвіконники не мають бути вище, 

ніж парти. На лампах мають бути абажури.  

Конструкція шкільних парт має відповідати державному стандарту — 

змінна висота стола та сидіння, нахил кришки. 

Для запобігання швидкій утомі, погіршенню зору і викривленню 

хребта багато уваги приділяють контролю за правильною посадкою. 

Правильна посадка має бути глибокою, тулуб — прямий, голова трохи 

нахилена вперед, між тулубом та партою відстань 3—4 см, ноги зігнуті у 

кульшових та колінних суглобах під прямим кутом, ступні спираються на 

підлогу, передпліччя вільно лежать на столі. 

 

3. Гігієнічні вимоги до спортивних залів.  

Для фізичного виховання у школі передбачають відповідну 

спортивну зону та навчально-спортивні приміщення. 

Спортивна зона має бути віддалена не менш ніж на 10 м від вікон, її 

розміри — 5000—10 000 м
2
. 

У школах усіх типів слід передбачати легкоатлетичні, гімнастичні та 

спортивні ігрові майданчики. Останнім часом у середніх школах 

будуються криті плавальні басейни. 

Навчально-спортивні приміщення — це спортивні зали, роздягальні, 

душові, туалети, кімнати для зберігання спортивних приладів та інвентарю. 
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Висота спортивних залів повинна бути не менше 5,4 м. Спортивні 

зали розміщують на перших поверхах школи, ізольовано від навчальних 

кімнат. Вхід у спортивний зал має бути із роздягалень, а з нього –Залежно 

від типу школи передбачають такі розміри спортивних залів: у школах на 

192–624 учнів – 9 x 18 x 5,4 м; на 784–1176 учнів – 12 x 24 x 6 м; на 1586–

1960 учнів передбачають по два зали – 12 x 12 x 3 і 15 x 30 x 6 м. Спортивні 

зали розміщують на перших поверхах школи, ізольовано від навчальних 

кімнат. Вхід у спортивний зал має бути із роздягалень, а з нього – на 

територію спортивних майданчиків. При спортивних залах влаштовують дві 

роздягальні з душовими та туалети загальною площею 42–66 м
2
.  

Спортивні зали повинні мати  комбіноване освітлення. Визначають 

орієнтацію вікон, їх розташування, кількість, форму, ступінь чистоти скла.  

Вікна мають бути розташовані не нижче 2 м від підлоги. Чим ближче 

до стелі знаходиться верхній край вікна, тим краща освітленість приміщення.  

Конструкції вікон та матеріали для них мають бути стійкими до ударів 

м’яча.  

Вікна потрібно закривати захисними сітками, які допускають 

можливість провітрювання приміщень та чищення скла.  

Найкраща форма вікна – прямокутна. Бічне освітлення передбачається 

лише на одній із стін. Не можна розташовувати вікна на захід та південний 

захід. У випадках вимушеного розташування вікон на захід чи південний 

захід, необхідно передбачати захисні пристрої від сонця (жалюзі, 

світлорозсіювальні екрани, дашки).  

При використанні центрального опалення – на батареях мають бути 

захисні решітки.  

Підлога травмобезпечна.  

 

4. Добовий режим школярів. 

До основних елементів режиму дня належать: повноцінний сон 

(нічний та денний – для дітей 6–8 років), регулярне харчування, заходи 
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особистої гігієни, перебування на свіжому повітрі, рухливі ігри та фізичні 

вправи, водні процедури, навчання у дитячому садку, школі, виконання 

домашніх завдань, заняття у гуртках за особистими інтересами, участь у 

суспільно-корисній праці. 

Прокидатися, виконувати ранкову гігієнічну гімнастику, приймати 

їжу та лягати спати бажано в одні й ті ж години, через кожні 45 хвилин 

роботи робити 5-10 хвилинні перерви. Час перегляду телевізійних 

передач, роботи за комп’ютером має бути обмежений від 1–2 до 3–х 

годин.  

Важливе значення надається сну. Його тривалість для дітей 

молодшого шкільного віку має бути не менше 10–11 годин, для дітей 

середнього шкільного віку – 9–10 годин, для підлітків – 8–9 годин. 

З метою гігієнічної оцінки режиму дня дітей і підлітків 

використовують методи анкетування, інтерв’ювання та хронометражних 

спостережень.  

Під час складання режиму дня слід вказати початок і кінець кожного 

елементу режиму дня впродовж цілої доби від пробудження до сну. Дані 

щодо приблизної схеми складання режиму дня учнів різного віку наведені у 

таблиці 20.  

 

5. Гігієнічні принципи правильної організації 

фізичного виховання дітей та підлітків: 

 

1) оптимальний руховий режим із врахуванням потреб організму, що 

росте, його функціональних можливостей;  

2) диференційоване застосування засобів і форм фізичного виховання 

залежно від віку, статі, стану здоров’я і фізичної підготовленості дітей та 

підлітків;  

3) систематичність занять, поступове збільшення навантаження та 

комплексне використання різноманітних засобів та форм фізичного 



 6 

виховання; врахування сенситивних періодів розвитку функцій організму;  

4) одночасне використання у процесі фізичного виховання різних 

засобів фізичного виховання, спрямованих на розвиток основних рухових 

якостей, тобто дотримання принципу комплексності;  

5) постійний медичний контроль за процесом фізичного виховання 

дітей та підлітків.  

 

Гігієнічні вимоги до уроку фізичної культури: 

1) зміст уроку та величина навантаження повинні відповідати стану 

здоров’я школярів, їх фізичній підготовленості, віку та статі;  

2)  методично правильна побудова уроку із виділенням окремих 

структурних частин, створення оптимальної моторної щільності уроку 

та фізіологічного навантаження;  

3)  виконання фізичних вправ, які сприяють зміцненню здоров’я, 

гармонійному розвитку та формуванню правильної постави;  

4)  дотримання послідовності занять, їх поєднання з іншими уроками в 

розкладі навчального дня та тижня;  

5)  проведення занять у спеціальному приміщенні (спортивному чи 

гімнастичному залі), на спеціально обладнаній пришкільній ділянці, 

стадіоні, лижній трасі або у басейні;  

6)  виконання учнями вправ у спортивному одязі і за температурних умов, 

які забезпечують загартовування організму.  

 

7. Гігієна фізичного виховання осіб середнього та похилого віку. 

Для осіб середнього (40-60 років) та похилого віку (понад 60) 

характерним є процес старіння. У різних органах та системах організму 

відбуваються патологічні зміни. Спочатку сповільнюється обмін речовин, 

що спричиняє зниження активності тканинних ферментів та біохімічних 

реакцій у клітинах організму.  

У середньому віці знижується еластичність стінок кровоносних 
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судин, звужується їх просвіт. Ці зміни є передвісниками атеросклерозу та 

гіпертонії. Згодом погіршується скорочувальна здатність серцевого м’язу 

внаслідок збільшення сполучної тканини і зменшення м’язових волокон.  

Після 40-50 років погіршується пристосованість судинного тонусу 

до змін кровообігу, пов’язаного із м’язовою діяльністю. Ще суттєвіші 

зміни відбуваються у похилому віці. Внаслідок значної атрофії легеневої 

тканини погіршується дихальна функція і зменшується кількість 

споживаного кисню. Слабшає опорно-руховий апарат. Кістки стають 

тоншими, крихкими, знижується еластичність м’язових та сполучних 

тканин, зменшується рухливість хребта та інших суглобів, порушується 

координація рухів. З віком знижується збудливість та рухливість нервових 

процесів, знижується пам'ять, увага.  

Фізичні вправи компенсують недостатність рухової активності, 

покращують обмін речовин, стійкість організму до шкідливих чинників 

навколишнього середовища, підвищують працездатність тощо. 

Хоча для цих вікових категорій і доступні майже всі види занять 

фізичною культурою, однак, враховуючи їхню знижену спроможність 

виконувати силові та тривалі фізичні навантаження, спрямованість занять 

має бути гігієнічною, основною формою — фізичні вправи оздоровчого 

характеру, дозування та інтенсивність навантажень — відповідати віку, 

стану здоров'я та фізичній підготовленості. Щоб забезпечити правильне 

дозування фізичного навантаження, осіб середнього та похилого віку 

поділяють на спеціальні медичні групи. П е р ш у  г р у п у  складають 

практично здорові особи, які мають задовільну фізичну 

підготовленість; д р у г у  — особи, які мають відхилення у стані здоров'я і 

фізично мало підготовлені; т р е т ю  — особи з низькою адаптацією до 

фізичних навантажень і значними порушеннями здоров'я. 

Для осіб середнього і, особливо, похилого віку дуже важливим є 

поступове збільшення фізичних навантажень. Слід використовувати всі 

види занять та вправ, особливо гімнастичних, спрямованих на підтримку 
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гнучкості. Для профілактики відкладання солей та розвитку остеохондрозу 

дуже корисними є вправи для м'язів хребта, шиї та спини (згинання, 

розгинання, присідання, повороти тулуба). Значну увагу слід приділяти 

дихальній гімнастиці з акцентом на посилений видих. 

У похилому віці вправи виконують переважно у спокійному темпі, 

щоб забезпечити рівне, повне дихання, протипоказані вправи статичного 

характеру та ті, що пов'язані з затримкою дихання, напруженням та 

швидкими рухами. На функцію серцево-судинної та дихальної систем 

позитивно впливають ходьба та біг. 

Заняття фізичною культурою і спортом у похилому віці мають 

проводитися під наглядом лікаря та при дотриманні всіх гігієнічних вимог 

щодо режиму праці та відпочинку, харчування, особистої гігієни та гігієни 

місць занять фізичними вправами. Для осіб похилого віку необхідно 

обмежувати повітряно-сонячні ванни, а при виражених формах захворювань 

серцево-судинної та дихальної систем, вони взагалі протипоказані. 

Основними формами занять фізичною культурою в середньому та 

похилому віці є ранкова гігієнічна гімнастика, ходьба, біг та заняття у групах 

здоров'я. 

Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики складають 5—10 вправ 

для верхніх і нижніх кінцівок та тулуба. Значну увагу приділяють вправам для 

навчання правильного дихання. Всі вправи повторюють 5—7 разів з 

інтервалами 5—15 с. Рекомендується включати вправи для м'язів ока: рухи 

очних яблук вверх, вниз та колові, заплющування та розплющування повік, 

повороти голови при фіксованому погляді. Це найбільш доступна форма 

занять для людей цього віку.  

Ходьбу починають у повільному темпі (80—100 кроків за 1 хв), 

дихання має бути рівномірним, через кожні 2—3 км слід робити 5—10-

хвилинний відпочинок. Такі заняття бажано проводити на добре озелененій 

місцевості з чистим повітрям. Найкращий час для оздоровчої ходьби – 

зранку та ввечері.  
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Нині дуже поширений біг, як одна з форм занять фізичною культурою 

осіб середнього та похилого віку, що потребує суворого дозування залежно 

від стану здоров'я та фізичної підготовленості. У разі відчуття втоми під час 

бігу слід перейти на ходьбу. Особам, що мають значні порушення функції 

серцево-судинної системи, біг протипоказаний. 

За даними Амосова М.М. (1991) у віці до 65 років тривалість бігу не 

повинна становити більше ніж 2 хв., а для старших — до 1 хв. 

У групах здоров'я на заняттях застосовують різні види фізичних вправ: 

гімнастичні та легкоатлетичні, пересування на лижах, катання на ковзанах, 

їзду на велосипеді, спортивні ігри (волейбол, баскетбол, теніс). 

На початковому етапі занять, особливо за наявності суттєвих 

порушень функцій органів дихання та кровообігу, а також при недостатній 

фізичній підготовленості, слід виконувати вправи малої потужності без різких 

рухів, стрибків, бігу та статичних напружень і напруження. На другому етапі 

занять у групах здоров'я значно збільшується обсяг легкоатлетичних вправ, 

спортивних ігор та плавання. Мета цього етапу — удосконалити рухові 

навички, зміцнити серцево-судинну та дихальну системи. 

На третьому етапі обсяг вправ збільшується майже вдвоє, що дає 

змогу виправити дефекти постави. 

З переходом від одного етапу до другого тривалість занять поступово 

збільшують: на першому етапі — 40—60, на другому — 60—80, на 

третьому — 90 хв. 

Чітке дотримання порад лікаря, вимог щодо тривалості, обсягу, 

інтенсивності навантаження допоможе зберегти високу працездатність і 

добре здоров'я та самопочуття на довгі роки. 


