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Група № 16 

Предмет : фізична культура 

Урок № 29  

Тема уроку: Правила техніки безпеки. Види гімнастики. 

Мета  уроку: Ознайомити з правилами безпеки на уроках гімнастики  і  види гімнастики. 

  

1. Загальні вимоги: 

• Суворо дотримуватись вимог техніки безпеки на уроках фізкультури. 

• Проводити заняття у спортзалі тільки разом з учителем. 

• На уроці фізкультури учні повинні бути одягнені тільки у спортивну форму, нігті 

  коротко обрізані, волосся підібране. 

• Взуття має бути з гумовою підошвою. 

• У місцях стрибків необхідно мати гімнастичні мати. 

• Не виконувати вправи на гімнастичних приладах без страхування. 

• Не стояти поблизу гімнастичного приладу під час виконання учнем вправ. 

• При виконанні вправ поточним методом слідувати з інтервалом. 

• При виконанні стрибків приземлення має бути м’яким з поступовим присіданням. 

• Не виконувати вправи, маючи вологі долоні. 

• Після занять потрібно мити руки з милом. 

• Бути уважним при виконанні вправ, переходах від приладу до приладу. 

• Перед виконанням вправ на приладах перевірити закручення гвинтів. 

• Спортивна форма завжди має бути чистою. 

• Взуття має відповідати розміру, що носить учень. 

• При поганому самопочутті, пошкодженнях, запамороченнях, болях в серці, 
печінці, 

  шлунково-кишкових розладах терміново звертатись до викладача. 



  

Не дозволяється: 

• Заходити в спортивний зал без спортивного взуття. 

• Вживати жувальну гумку на уроці. 

• Носити на уроках фізкультури ланцюжки, обручки та годинники. 

• Штовхати у спину учня, який біжить попереду. 

• Підсідати під гравця, який вистрибує. 

• Робити підніжки, чіплятися за форму. 

• Переносити важкі прилади без дозволу вчителя. 

• Змінювати висоту приладів без дозволу вчителя. 

• Переходити від приладу до приладу без дозволу вчителя. 

  

2. Під час занять з гімнастики: 

• Гімнастичні прилади повинні бути надійно закріплені , деталі скріплень мають 
бути 

  надійно закручені. 

• Робоча поверхня перекладини, брусів має бути гладкою. Пластини для 
скріплення гаків 

  розтяжок мають бути щільно прикручені до підлоги і заглиблені врівень з 
підлогою. 

• Гімнастичні мати мають впритул укладатися навколо гімнастичного приладу так, 
щоб 

  вони перекривали площу зіскоку та можливого зриву або падіння. 

• Гімнастичний місток має бути підбитий гумою, щоб запобігти ковзанню під час 

  відштовхування. 

• До занять гімнастикою допускаються учні, які пройшли медогляд та інструктаж з 

  техніки безпеки. 

  



Можливість отримання травм під час виконання вправ: 

• на несправних приладах; 

• без належної страховки; 

• без застосування гімнастичних матів; 

• на забруднених спортивних приладах, а також під час виконання вправ на 
приладах із 

 вологими долонями. 

  

Вимоги безпеки до початку занять: 

• спортивне взуття має бути з неслизькою підошвою; 

• протерти жердину перекладини сухою ганчіркою і зачистити наждачним папером; 

• перевірити надійність кріплення перекладини, коня і козла, стопорних гвинтів на 
брусах; 

• у необхідних місцях приготувати гімнастичні мати. Поверхня матів має бути 
рівною. 

  

Під час проведення занять: 

• не виконувати вправ на приладах без дозволу вчителя, а також без страховки; 

• притримуватись інструкції щодо приземлення під час виконання стрибків через 
прилади; 

• не стояти близько до учня, який виконує вправу на приладі; 

• не виконувати вправи з вологими долонями; 

• під час виконання вправ поточним методом слідкувати за оптимальністю 
інтервалів між 

  учнями (з метою запобігання зіткнень). 

  

Дії у разі непередбачених обставин: 

• у разі появи в учня больових відчуттів у суглобах рук, почервоніння або 
потертості 



 шкіри на долонях і поганого самопочуття припинити заняття і сповістити про це 

 викладача; 

• у разі виникнення пожежі у спортзалі негайно припинити заняття і вивести учнів із 
залу, 

 сповістити про пожежу адміністрацію і відповідальні органи, а самому вчителю 

 безпосередньо почати ліквідацію пожежі; 

• якщо учень отримав травму, треба негайно надати йому першу медичну 
допомогу, 

 сповістити про нещасний випадок адміністрацію навчального закладу і батьків, у 
разі 

 необхідності, відвезти потерпілого до лікарні. 

  

Вимоги безпеки після закінчення занять: 

• прибрати спортивний інвентар у місце його зберігання; 

• протерти жердину сухою ганчіркою і зачистити наждачним папером; 

• ретельно вимити руки і обличчя з милом. 
 

Спортивні види гімнастики. 

До спортивних видів гімнастики відносяться: спортивна та художня гімнастика, 
спортивна акробатика. Ці види користуються великою популярністю в нашій країні і 
за кордоном. 

Спортивна гімнастика є найбільш масовим видом спорту, захоплююча і близька 
молоді. Невичерпне число постійно нових і цікавих вправ роблять її популярною і 
привабливою. Безперервне просування вперед у спортивній техніці, розучування 
все нових і нових вправ, подолання невдач і успіхи, виконання ряду вправ, 
пов'язаних з ризиком, - все це зміцнює волю, виховує важливі риси характеру. 

Спортивна гімнастика доводить координацію рухів, рухові навички та морально-
вольові якості до високого ступеня досконалості, техніку виконання - до рівня 
майстерності . 

Основний зміст спортивної гімнастики становить багатоборстві. У чоловіче 
багатоборстві входять вільні вправи, вправи на коні, брусах, перекладині, кільцях і 
опорні стрибки. У жіноче - вільні вправи, вправи на колоді, брусах різної висоти, 
опорний стрибок. Ці вправи гімнастичного багатоборства в даний час входять в 
програму міжнародних змагань - Олімпійських ігор, першостей світу, чемпіонатів 
Європи, універсіад. 



Крім цих основних засобів у спортивній гімнастиці використовуються інші види 
фізичних вправ: вправи зі штангою, спортивні та рухливі ігри, плавання, легка 
атлетика, стрибки у воду, ходьба на лижах і т.д. 

Значна частина цих вправ використовується для загальної фізичної підготовки 
гімнастів. Особливе місце в спортивній гімнастиці займають акробатичні та 
хореографічні вправи, які є цінним засобом загальної та спеціальної технічної 
підготовки гімнаста. 

Художня гімнастика порівняно молодий вид спорту, офіційне її визнання 
відноситься до 1947 р . Вона вирішує завдання загальної фізичної підготовки, 
спрямована на оволодіння спеціальними руховими навичками без предметів і з 
предметами (обруч, скакалка, м'яч, булави, стрічка тощо). Відмінною особливістю 
її є неодмінна умова використання музики при виконанні рухів. Багато руху 
спочатку були запозичені з вільних вправ спортивної гімнастики і знайпростіших 
акробатичних вправ. Зараз вона має в своєму розпорядженні своїми 
специфічними, властивими тільки їй, формами рухів, особливо це стосується 
вправ з предметами. Всі рухи, які застосовуються в художній гімнастиці, 
характеризуються цілісністю, логічністю їхні зв'язки і динамічністю виконання . 

Більшість з них набуває танцювальний характер. Засоби, що застосовуються на 
заняттях художньою гімнастикою, форма, зміст навчального процесу та вимоги, які 
пред'являються на змаганнях, сприяють естетичному вихованню. 

Спортивна акробатика має в основному ті ж завдання, що і спортивна та художня 
гімнастика, але відрізняється від них характером вправ і способом їх виконання. 
Спочатку акробатика розвивалася в низових колективах, деякі акробатичні вправи 
включалися в програму з гімнастики. Особливо широкий розвиток акробатики 
починається в кінці тридцятих років. Вона в цей період стає самостійним видом 
спорту. Відповідно до існуючої класифікації, акробатика ділиться на такі види: 
стрибкова акробатика для чоловіків і жінок, парна, групова чоловіча і жіноча, 
змішана. Останнім часом з успіхом розвивається акробатика на батуті. 

Розвитком цього виду спорту у нас в країні зараз займається самостійна 
федерація акробатики. По цьому виду з 1974 р . проводяться міжнародні змагання, 
включаючи і першість світу. 

Поряд зі складними спортивними видами вправ в акробатиці є незліченна кількість 
різноманітних простих вправ, що дозволяють проводити заняття з різними 
контингентами займаються. До них відносяться всілякі перекати, перекиди, 
перевороти, найпростіші піраміди, стійки, «шпагати», «мости» і т.д. 

Акробатичні вправи широко представлені в програмах з фізичної культури. З їх 
допомогою розвивають координацію рухів, спритність, стрибучість, відчуття 
рівноваги, виховують сміливість, наполегливість, орієнтацію. 

Для більшості акробатичних вправ не потрібно спеціальних снарядів або 
обладнання. Заняття з акробатики можна проводити в будь-якому залі, на будь-
якому майданчику при нескладному обладнанні. 

Прикладні види гімнастики 



Вправи прикладних видів гімнастики вирішують спеціальні завдання, пов'язані з 
розвитком фізичних і морально-вольових якостей, необхідних у професійній 
діяльності людини, а також в лікувальних цілях. 

До цієї групи належать: професійно-прикладна гімнастика; військово-прикладна; 
спортивно-прикладна; гімнастика на виробництві; лікувальна гімнастика. 

Професійно-прикладна гімнастика має на меті сприяти розвитку спеціальних 
рухових якостей і навичок, від яких залежить успішна професійна діяльність 
людини. У багатьох областях сучасного виробництва від людини, крім загального 
фізичного розвитку, ще потрібні і спеціальні фізичні і моральні якості. Така 
підготовка необхідна, наприклад, монтажника-висотника, будівельнику-висотник, в 
професійних училищах, де гімнастичні вправи різного характеру (лазіння, 
перелізання, підтягування, підйоми, перевороти) виконуються не в звичайних 
умовах, а на височинах. Заняття дають хороші результати: учні стають спритнішим 
і сміливішим; зникає страх висоти; продуктивність праці помітно зростає. 

Військово-прикладна гімнастика сприяє формуванню умінь і вихованню 
спеціалізованих якостей, необхідних для успішного оволодіння військовими 
професіями. Цей вид гімнастики застосовується в роботі з юнаками допризовного 
віку і в системі фізичної підготовки слухачів військових навчальних закладів. До 
засобів даного виду гімнастики відносяться: стройові вправи, різні прикладні 
способи ходьби, бігу, стрибків, лазіння, переповзання, повзання, подолання 
всіляких перешкод, перенесення партнерів різними способами, оволодіння 
навичками збереження рівноваги на зменшеній площі опори, спеціальні вправи на 
тренажерах. Вивчення вправ військово-прикладної гімнастики проводиться на 
відкритій місцевості. Велике місце займає подолання різних смуг перешкод на час. 

Спортивно-прикладна гімнастика застосовується в навчально-тренувальному 
процесі у всіх видах спорту. Вона забезпечує загальну і спеціальну фізичну 
підготовку спортсмена, сприяє цілеспрямованому вдосконалення тих фізичних 
якостей, які необхідні для досягнення найбільш високих результатів спортсменів в 
обраному ними виді спорту. Зміст цієї гімнастики визначається в залежності від 
змісту відповідного виду спорту, тому що в кожному виді спорту є своя специфіка 
застосування загальнорозвиваючих і спеціальних вправ. Слід сказати, що 
представники ряду видів спорту використовують деякі вправи і на гімнастичних 
снарядах. Наприклад: у систему тренування стрибуна з жердиною включаються 
вправи на кільцях, поперечині, канаті, що допомагають швидше оволодіти 
технікою стрибка з жердиною. Подібним чином звертається увагу на підбір 
спеціальних вправ в гімнастиці боксера. В якості спеціальних вправ широко 
застосовуються стрибки зі скакалкою. Футболісти застосовують акробатичні 
вправи; плавці, стрибуни у воду - вправи на батуті; ковзанярі, фігуристи включають 
у свої заняття художню гімнастику, вправи хореографії. Спеціалізовані комплекси 
гімнастичних вправ застосовують лижники, борці, штангісти і спортсмени всіх 
інших видів спорту . 

У тренувальному процесі спортсмена-гімнаста ця гімнастика, як правило, 
проводиться в кінці тренування і складається головним чином з вправ на розвиток 
сили, гнучкості, стрибучості і т.д. 

Головним завданням гімнастики на виробництві є зміцнення здоров'я працівників і 
підвищення продуктивності праці. При правильній організації виробничої 



гімнастики знижуються виробничий брак, травматизм, захворювання. Численними 
спостереженнями показано, що в результаті систематичних занять робочі рухи 
стають більш спритними, економічними, знижується ступінь втоми. У процесі 
трудової діяльності в організмі людини відбуваються суттєві зміни, що впливають 
на якість трудового досвіду. Спеціальними дослідженнями встановлено, що 
протягом робочої зміни спостерігається три змінюють один одного періоду 
працездатності: 

а) період вироблення, необхідний для оптимального робочого темпу і ритму руху; 

б) період стійкої працездатності - злагоджені та економічні робочі рухи, що 
дозволяють зберегти належну продуктивність праці тривалий час; 

в) період зниження працездатності - подовження часу робочих операцій, зниження 
точності рухів, з'являється відчуття втоми. 

Таким чином, виходячи з аналізу динаміки працездатності людини, гімнастику на 
виробництві проводять перед роботою, під час і після роботи. 

Так звану вступну гімнастику проводять перед початком роботи протягом 7-10 хв, 
мета її полягає в тому, щоб активізувати спільну діяльність організму, підвищити 
готовність і прискорити перехід до трудового процесу. Вправи гімнастики до 
роботи застосовуються для загального впливу і можуть бути дані незалежно від 
характеру виробництва: ходьба, біг, загальнорозвиваючі вправи, подскокі і т.п. 

Під час роботи проводяться фізкультпаузи (5-7 хв). Вони створюють умови 
активного відпочинку, знижують втому тривало працюючих м'язів, прискорюють 
відновлення працездатності. 

Зміст фізкультпаузи слід встановлювати з урахуванням конкретного виду праці, 
стану працюючих, динаміки їх працездатності. Для людей, зайнятих монотонним, 
одноманітною працею, корисно проводити дві фізкультпаузи. Одну - перед 
обідньою перервою, другу - за 1,5-2 год. до закінчення зміни. Велику користь 
приносять індивідуальні фізкультурні паузи, що проводяться по 3 - 5 разів на день: 
1-2-до обідньої перерви і 2-3-у другій половині зміни. 

Гімнастика після роботи (10-25 хв.). Мета цієї гімнастики полягає в тому, щоб зняти 
залишкові явища від трудового процесу, сприяти відновленню сил і найшвидшого 
переходу до іншого виду діяльності чи відпочинку. Засобами гімнастики після 
роботи є найпростіші вправи, головним чином пов'язані з розслабленням м'язів, з 
підвищенням кровообігу, що в свою чергу сприяє видаленню з м'язів продуктів 
розпаду, що накопичилися під час роботи, 

Лікувальна гімнастика направлена на відновлення здоров'я та працездатності, 
втраченої внаслідок різних захворювань, поранень, нещасних випадків. Особливо 
велика її роль при виправленні недоліків статури. Крім того, вона відіграє велику 
роль у поліпшенні загального самопочуття хворих, у підвищенні їх життєвого 
тонусу. В даний час лікувальна гімнастика як засіб лікування широко 
застосовується в найрізноманітніших лікувально-профілактичних установах, 
лікарнях, поліклініках, госпіталях, курортах і санаторіях. 



У лікувальній гімнастиці застосовуються різні активні і пасивні вправи на 
розтягування, збільшення амплітуди, сили, гнучкості, витривалості, спритності і т.д. 

Заняття з лікувальної гімнастики проводяться в наступних формах: урок гігієнічної 
гімнастики, сеанс занять (процедур), урок лікувальної гімнастики, прогулянка і т.д. 
На заняттях використовується як звичайний, так і спеціальний інвентар, а також 
гімнастичні снаряди: перекладина, кільця, гімнастична стінка і інші. 

Лікувальна гімнастика не обмежується впливом на уражений орган, а переслідує 
загальний вплив на весь організм хворого. Це здійснюється шляхом поступової 
тренування хворого і його навчання правильно і економно виконувати життєво 
необхідні рухові дії. 

Різновидом лікувальної гімнастики є корегуюча гімнастика, мета її: сприяти 
виправленню таких дефектів, як деформація хребта, грудної клітини, стопи. 

+Успіх корегуючої гімнастики залежить від своєчасного і систематичного її 
застосування в поєднанні з загально розвиваючими вправами, що зміцнюють 
організм у цілому. 
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Група № 16 

Предмет : фізична культура 

Урок № 30 

Тема уроку :Техніка гри у захисті 

Мета уроку : Навчити  одиночному і груповому  блокуванню 

Техніка гри у захисті включає в себе стартові стійки, ходьбу, біг, стрибок. 
Вона аналогічна переміщенням у нападі. 

Прийом м’яча – це технічний прийом гри, який використовується з метою 
прийняти його та довести до пасуючого. Виділяють прийом подачі, прийом в 
захисті і прийом-передача. 

 

В сучасному волейболі використовуються такі способи прийому 
м’яча: двома руками знизу, двома руками зверху, однією рукою знизу у 
падінні. Прийом подачі в сучасному волейболі багато в чому визначає 
ефективність нападаючих дій команди. Показником якості прийому першого м’яча 
служить точність першої передачі. 

Передачу двома руками знизу найчастіше 
використовують для приймання силових і планеруючих 
подач. Вихідне положення — основна або низька стойка. 
Прямі руки витягують вперед, лікті максимально зближують. 
Одна рука стиснута в кулак, друга — охоплює його так, щоб 
його великі пальці були паралельними. Тулуб тримається 
вертикально, руки працюють лише в плечових суглобах, 
м'яч приймається на передпліччя. 



 

Для правильного виконання передачі слід своєчасно переміститися якомога 
ближче до траєкторії польоту м'яча, бажано перпендикулярно до неї. Якщо цього 
не вдається зробити, в окремих випадках м'яч можна приймати знизу однією 
рукою. 

Прийом м’яча двома руками зверху 

      

Сліди на долонях після правильного 

прийому м’яча 

      

Сліди на долонях після 

неправильного прийому м’яча 

  

Для правильного виконання прийому м’яча однією рукою у падінні, з 
перекатом на спину, гравець після переміщення приймає низьку стійку, відбиває 
м'яч, потім поступово відводить плечі назад, сідає на п'ятку ноги, групується й 
падає назад перекатом на спину. Для виконання перекату на спину після передачі 
з випадом убік гравець повертає тулуб у напрямку витягнутої ноги перед ударом 
по м'ячу. 

Падіння перекатом на спину, особливо з положення вбік, не дає гравцеві 
змоги прийняти положення готовності так швидко, як після виконання інших 
прийомів. Тому в останні роки практикують падіння з перекиданням через плече, 
використовуючи інерцію попереднього переміщення. 



  

  

Прийом м’яча 

однією рукою з 

наступним падінням та 

перекатом в сторону 

на стегно та спину 

  

  

Прийом 

м’яча однією рукою з 

наступним падінням 

вперед та ковзанням на 

грудях - животі 

Блокування — це основний спосіб з протидії атакуючим діям суперника над 
сіткою. В сучасному волейболі блокування застосовують для ефективних захисних 
і контратакуючих дій. Блокування складається з переміщення, стрибка, винесення і 
постановки рук над сіткою та приземлення. 

Одиночне блокування. Перед початком дій блокуючий приймає вихідне 
положення — ноги зігнуті, ступні на ширині плечей, руки перед грудьми. 
Визначивши напрямок передачі суперникові для удару, гравець переміщується 
приставними кроками або ривком вздовж сітки, на останньому кроці повертається 
обличчям до сітки. Розрахувавши, коли потрібно виконати стрибок для 
блокування, гравець, відштовхнувшись, виносить руки вгору. Виконавши 
блокування, гравець приземляється на зігнуті ноги, руки опускає вниз і готується 
до наступної дії повторного стрибка, самострахування, переміщення, виконання 
передачі. 



 

  

Групове блокування. Виконується двома або трьома 
волейболістами. Подвійне блокування — основний засіб блокувального захисту 
певної зони майданчика. Узгодженими зусиллями двох гравців над сіткою 
створюється бар'єр з чотирьох рук перед м'ячем, що перелітає. Біля краю сітки 
блокуючі розвертають долоні так, щоб м'яч, торкнувшись їх, відскочив на 
майданчик суперника. Стрибати слід вертикально, щоб не перейти середньої лінії 
та не торкнутися сітки або не зіткнутися з іншим гравцем. 

 

Вибір моменту стрибка блокуючого гравця визначається діями нападаючого. 
Конкретними орієнтирами служать: 

        при швидкісному ударі з передачі, направленій близько до сітки, – 
пересікання рукою вертикалі при замаху нападаючого гравця; 

        при швидкісному удару і передачі, віддаленій від сітки, – початок 
ударного руху нападаючого гравця; 



        при швидкісному ударі з низької швидкої передачі, – момент відриву 
ніг від підлоги або виносі рук над головою при відштовхуванні перед 
нападаючим гравцем. 

Потрібно зазначити, що всі орієнтири для початку стрибка блокуючого проти 
нападаючого ефективні при умові, якщо нападаючий і блокуючий приблизно 
одного росту. Блокуючому гравцеві більш низького росту потрібно вистрибувати 
трошки раніше, більш високому – пізніше. В кожному окремому випадку такі 
поправки слід вносити незалежно від умов гри та індивідуальних особливостей 
нападаючого гравця. 

  

 
  

 

www.youtube.com/watch?v=pwtuCAOA5wg 
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