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Урок № 1 

Тема уроку: Правила техніки безпеки під час занять фізичною культурою. 
Мета: Вивчити плавила  техніки безпеки під час занять фізичною культурою 
 
Інструкція з охорони праці для учнів під час проведення занять з 
фізичної культури розроблена у відповідності до Закону України "Про 
охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в 
редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по 
нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики 
України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, 
з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом 
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 в редакції від 30 
січня 2017 року № 140. 
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки 
життєдіяльності для учнів 1-11 класів під час проведення уроків 
фізкультури у спортивному залі та на спортивному майданчику, а 
також виховних заходів та позашкільних занять з предмету фізична 
культура. 
1.3. Дана інструкція з охорони праці для учнів на уроках 
фізкультури розроблена з метою збереження здоров'я школярів у 
спортивній залі (спортивному майданчику) школи та запобігання 
травмуванню. 
1.4. Учні протягом навчального року займаються відповідно програми з 
фізичного виховання для загальноосвітньої школи. 
Місце занять визначається відповідно до програмного матеріалу, 
погодних умов, мети і завдання уроку: 
I, IV чверть - легка атлетика - місце занять: футбольні стадіони, бігова 
доріжка (довжиною 200 м), баскетбольний та два волейбольні 
майданчики; 
II, III чверть - спортивні ігри, гімнастика - місце занять: спортивний зал, 
тренажерна кімната, хореографічний клас. 
1.5. Учні допускаються до уроків фізичної культури після проходження 
профілактичного медичного огляду та розподіляються по трьом 
медичним групам: 

 основна медична група; 

 підготовча медична група; 



 спеціальна медична група. 

Учні спеціальної медичної групи, на підставі довідок ЛКК, займаються в 
групах лікувальної фізкультури згідно з розкладом. 
1.6. На перших заняттях з фізичної культури кожної чверті учні 
проходять інструктаж з охорони праці, про що робиться запис у 
відповідному журналі обліку проведення інструктажу з охорони праці. 
1.7. Вчитель фізичної культури знайомить учнів з інструкцією з техніки 
безпеки у спортивній залі під час проведення уроків (занять) з 
фізкультури, програмним матеріалом даної чверті, з вимогами до 
уроку, до спортивної форми, з санітарно-гігієнічними нормами, з 
вимогами до дисципліни і організації учнів на занятті. 
1.8. Протягом навчального процесу проводиться поточний інструктаж з 
охорони праці з метою ознайомлення учнів із способами 
попередження травм, правилами контролю за виконуваними 
тренувальними навантаженнями, страховки і самостраховки на уроках 
фізкультури перед кожним новим розділом програми, про що робиться 
запис у відповідному журналі обліку проведення інструктажу з охорони 
праці. 
1.9. Під час занять учні перебувають на уроці в спортивній формі і 
взутті встановленого зразка з урахуванням всіх санітарно-гігієнічних 
норм і правил. Урок починається і закінчується за дзвінком відповідно 
до розкладу. 
1.10. Учні чітко дотримуються інструкції з техніки безпеки на уроках 
(заняттях) з фізичної культури, а також вимог санітарних норм і правил 
особистої гігієни. 

2. Вимоги техніки безпеки перед початком занять 

2.1. Заходити до роздягальні тільки з дозволу вчителя, не кваплячись, 
спокійно. 
2.2. Переодягатися спокійно. 
2.3. Одягнути спортивний одяг і взуття. 
2.4. Зняти з себе ключі, прикраси, предмети, які можуть привести до 
травмування. 
2.5. Одяг, взуття учнів, їх зачіска повинні відповідати вимогам безпеки і 
не створювати загрозу життю та здоров’ю, волосся повинно бути 
зібраним, щоб не обмежувати можливості зору. 
2.6. Особисті речі скласти у роздягальні. 
2.7. Входити до спортивного залу тільки з дозволу вчителя. 
2.8. На спортивний майданчик йти тільки за вчителем. 
2.9. Під час пересування не штовхатися, не випереджати один одного. 
2.10. Допомогти перенести спортивний інвентар тільки з дозволу 
вчителя. 
2.11. Покласти інвентар у відповідності з вимогами: граблі вниз 
зубцями, м’ячі, естафетні палички на місце, вказане вчителем. 



2.12. В разі погіршення стану здоров`я повідомити про це вчителя. 
2.13. На майданчику шикуватися на місці, вказаному вчителем, і 
чекати його вказівок. 
2.14. Не можна самостійно пересуватися по майданчику, самостійно 
виконувати вправи з інструментами, на спортивних снарядах тощо. 
2.15. Учні, звільнені від занять, повинні зайняти місце, вказане 
учителем. 
2.16. Звільнені від занять повинні уважно стежити за грою, щоб 
уникнути удару м’ячем чи зіткнення із гравцями. 
2.17. Перед початком кожної нової теми, вчитель фізичної культури 
проводить інструктаж учнів, навчає безпечним правилам поведінки 
вправи, виду діяльності, про що робиться запис у відповідному журналі 
обліку проведення інструктажу з охорони праці. 
2.18. На перерві учні переодягаються в автономних роздягальнях 
(чоловічій, жіночій). Перед початком уроку необхідно зняти годинник, 
шпильки, кільця та інші прикраси, причесати волосся так, щоб вони не 
заважали на занятті. 
2.19. Урок починається за дзвінком з шикування. 
2.20. Учні, які не готові до уроку через хворобу, або іншої причини, 
присутні на занятті у змінному взутті (якщо урок проводиться в залі). 
2.21. Учні, які прийшли на урок після хвороби, допускаються до занять 
тільки з дозволу лікаря. 
2.22. Вчитель фізкультури повідомляє учням щодо безпечної 
організації занять, про прийоми і методи безпечного виконання вправ, 
про правила використання спеціального спортивного обладнання, 
інвентарю. 
2.23. Учитель фізкультури попереджає про можливі небезпечні і 
неправильні способи виконання завдань, які заборонено 
застосовувати на уроках фізкультури. 
2.24. Учитель фізичної культури перед заняттями нагадує учням 
правила поводження зі спортивним інвентарем: м'ячами, скакалками, 
гімнастичними палицями, обручами, гранатами для метання. 
2.25. Учитель фізичної культури нагадує учням про правильну 
експлуатацію тренажерних верстатів і спортивних снарядів. 
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Тема уроку Засоби контролю і оцінки індивідуального фізичного розвитку 

та фізичної підготовленості 

Мета. На підставі теоретичних положень розробити моніторинг фізичного 

розвитку і фізичної підготовленості студентів для вдосконалення їх фізичного 

виховання.  

Завдання: Встановити стандарти і критерії відмінності порівнюваних 

індивідуальних особливостей фізичного розвитку студентів; дати 

рекомендації до побудови вузівської системи моніторингу фізичного 

розвитку і рівня фізичної підготовленості. 

 Проблема контролю фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів 

є основним завданням в системі організації фізичного виховання у вищій 

школі, що пов'язано із проведеною реорганізацією фізичного виховання в 

середній школі і в цілому його організації в довузівської фізичної підготовки 

молоді в державі. Рівень фізичної підготовленості абітурієнтів практично 

досяг гранично низьких допустимих вікових норм. Це ставить питання про 

необхідність розробки науково обґрунтованих підходів побудови системи 

фізичної підготовки студентів на період їх навчання у вузі.  

Ключові слова: фізичний розвиток, біологічний вік, фізична підготовленість, 

фізичний стан.  

Вступ. Державна система фізичного виховання має базуватися на результатах 

постійно діючого моніторингу поточної фізичної підготовленості студентів. 

Сучасний підхід побудови системи фізичного виховання, передбачає 

систематичний контроль за фізичним розвитком і особливостями його 

індивідуального прояву, що визначає можливий рівень фізичної 

підготовленості [1, 2]. Це визначає необхідність розробки арсеналу засобів 

фізичних вправ, який повинен повністю забезпечувати необхідні потреби, що 

враховують особливості індивідуального фізичного розвитку. Основним 

фактором у даному випадку виступає біологічний вік. 



Матеріал: Результати здачі контрольних нормативів з фізичної підготовки 

студентів і оцінки рівня Фізична культура, спорт та здоров’я XVII Міжнародна 

науково-практична конференція, 7-8 грудня 2017 Матеріал захищений 

авторським правом 10 фізичної підготовленості абітурієнтів. 

 Методи: фізіологічні методи оцінки фізичного стану, антропометричні 

вимірювання. Метод ознакових семантичних просторів уявлення емпіричних 

даних [4], методи статистичної обробки.  

Результати дослідження та їх обговорення. Фізичний розвиток тісно 

пов’язан з біологічним віком, оцінка якого є вкрай важливим складовим 

компонентом показника соматичного здоров'я. У вирішенні цього завдання 

була використана методика оцінки соматичного здоров'я (фізичного), яка 

розроблена в ХДАФК. В її основі лежить визначення істинного біологічного 

віку індивіда і особливості його протікання від норми вікового розвитку [3]. В 

даному випадку важливим компонентом є показник маси тіла, віднесеної до 

її віковій нормі. Ступінь відхилення цього значення від одиниці вказує на 

випереджаючий або біологічний розвиток індивіда, який запізнюється. 

Відхилення цієї характеристики від популяційної норми зрісто-вагового 

індексу дозволяє встановити якісну спрямованість відхилення від норми 

розвитку і силу виразності цього відхилення. Використана методика значно 

більш глибоко представляє характеристики фізичного розвитку, фізичного 

стану і характеру протікання біологічного віку і це здійснюється методом 

Кетле. Перевага використовуваного методу дослідження полягає в тому, що 

він має можливість бути виконаним з будь-якою заданою або необхідною 

точністю проведених зіставлень. Гідність даного методу полягає в тому, що в 

ньому можна збільшувати і зменшувати число використовуваних показників 

в залежності від поставленого завдання досліджень. Мінімальна кількість 

використовуваних критеріїв оцінки фізичного розвитку, фізичного стану і 

особливості протікання біологічного віку базується на трьох показниках для 

кожного хронологічного віку, якими виступають зріст, вага і популяційна 

норма біологічного віку. Остання характеристика повністю збігається з 

нормою розподілу використовуваних ознак у відповідному хронологічному 

віці [5]. Важливим результатом аналізу емпіричних даних, які 

представляються в семантичних ознакових просторах, з введеною в них 

єдиною мірою полягає в тому, що можливо здійснювати міру прояву 

універсальності вроджених характеристик контрольованих параметрів і 

індивідуальність прояву, яка повторюється по її спрямованості і виразності. 



Практично дана методика дозволяє з одного боку встановлювати 

індивідуальну вроджену схильність до певної специфіки виконуваної 

діяльності, а з іншого встановлювати особливості прояву специфічних 

характеристик існуючих професій. Впровадження цих методів в практику 

спостереження і аналізу стану фізичного розвитку і фізичного стану 

контрольованого контингенту студентів дозволяє створити Фізична культура, 

спорт та здоров’я XVII Міжнародна науково-практична конференція, 7-8 

грудня 2017 Фізична культура, спорт та здоров’я XVII Міжнародна науково-

практична конференція, 7-8 грудня 2017 11 Матеріал захищений авторським 

правом автоматизовану систему обробки наявних даних залікових і 

контрольних тестувань. 

 Висновки: 1. Стандартами та критеріями розрізнення фізичного розвитку 

можуть служити норми розроблені Академією медичних наук України та 

Інститутом гігієни та медичної екології. 2. Найбільш ефективними і 

доступними для використання в практиці організації вузівського фізичного 

виховання є методи, розроблені в ХДАФК для оцінки фізичного розвитку і 

фізичної підготовленості, які дозволяють здійснювати індивідуальну 

паспортизацію фізичного розвитку і формувати структуру профессіограми 

щодо пропонованих вимог до фізичного розвитку. 3. Дані методи дозволяють 

здійснювати моніторинг поточного рівня фізичного розвитку і фізичної 

підготовленості і широко використовувати комп'ютерну техніку для введення 

системи аналізу та обробки матеріалу поточного спостереження за фізичним 

розвитком і його поточного контролю. 
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