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Група №21 

Предмет : фізична культура 

Урок № 3 

Тема уроку : Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу   
на   фізичний розвиток. 

Мета уроку : Навчитись розприділяти фізичні навантаження і швидко 
відновлюватись після фізичного навантаження. 

Головним фактором впливу на розвиток фізичних якостей  є 
фізичне навантаження, яке одержує людина при виконанні фізичних 
вправ. 

Фізичне навантаження – це певна міра впливу  рухової активності 
людини на організм, що супроводжується підвищенням (відносно стану 
спокою) рівнем його функціонування. 

Поняття “фізичне навантаження” відображає той факт, що  виконання 
фізичних вправ викликає перехід енергозабезпечення життєдіяльності 
організму людини на вищий, ніж у стані спокою, рівень. Наприклад, уже 
повільна ходьба ( швидкість 3 км/год) викликає збільшення обміну 
речовин у 3 рази, а біг з біляграничною швидкістю – у 10 і більше разів. 
Та різниця, яка виникає в енергозатратах між станом фізичної 
активності та станом спокою, характеризує рівень фізичного 
навантаження. 

Судити про величину фізичного навантаження можна і за показниками 
ЧСС, частоти та глибини дихання, хвилинного та ударного об’ємів 
серця, кров’яного тиску тощо. Певну інформацію в цьому зв’язку для 
вчителя можуть також дати такі показники як інтенсивність 
потовиділення, ступінь почервоніння, блідість, погіршення координації 
рухів. Всі названі показники відображають внутрішнє навантаження. 
До зовнішньої сторони навантаження належать його обсяг та 
інтенсивність. 

Інтенсивність навантаження – це кількість виконаної роботи за 
одиницю часу. Вона характеризує силу впливу конкретної  вправи на 
організм. 

Обсяг навантаження визначається тривалістю роботи та загальною 
кількістю вправ, виконаних на занятті: наприклад, в силовому 



тренуванні обсяг навантажень визначається кількість повтоорень та 
загальною масою піднятого вантажу; в спортивних іграх та поєдинках – 
часом рухової активності. 

Досягнути ефективності при вдосконаленні фізичних якостей можна 
лише за умови чіткого дозування навантаження. Тобто, у кожному 
конкретному випадку слід забезпечити такий його обсяг і інтенсивність, 
які дадуть найкращий приріст якості, що розвивається. Таке 
навантаження називають впливовим. 

Інтенсивність можна регулювати, змінюючи: 

    швидкість пересування; 

     величину прискорення; 

     координаційну складність вправ; 

     темп виконання вправ, кількість їх повторень за одиницю часу; 

     величину напруження, у відсотках від особистого рекорду в 
конкретній вправі; 

     амплітуду рухів (чим вона більша, тим більша інтенсивність 
навантаження); 

     опір навколишнього середовища (рельєф місцевості, вітер, течія 
води тощо); 

     величину додаткового обтяження; 

     психічну напруженість під час виконання вправи. 

Якщо інтенсивність знаходиться на нижній межі впливової зони то 
відповідні фізичні якості розвиваються повільно, але досягають 
високого рівня міцності. Впливи високої інтенсивності дають відносно 
швидкий приріст рухових якостей, але досягнуті адаптації не такі 
стабільні. 

Між інтенсивністю й обсягом навантаження існує обернено-
пропорційний зв’язок. 

Чим вища сила впливу на організм високоінтенсивної вправи, тим 
скоріше людина втомиться і змушена буде припинити її виконання. 
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 дійовим лише тоді, коли воно має 
необхідний обсяг. 

Для встановлення оптимального співвідношення інтенсивності та 
обсягу тренувального навантаження слід керуватись метою, з якою 
виконується та чи інша вправа, а також враховувати вікові і  
статеві особливості та рівень фізичної підготовленості тих, кому 
вона пропонується. Так, наприклад, при застосуванні бігу з метою 
вдосконалення загальної витривалості в учнів інтенсивність може 
бути визначена за ЧСС (120-140 уд/хв), що характеризує нижню 
межу впливової зони інтенсивності), а тривалість буде зумовлена 
індивідуальними можливостями. 

Після виконання фізичних вправ в організмі розгортаються 
різні реакції відновлення. При цьому швидкість відновлення 
працездатності на різних етапах післядії навантаження не однакова. 
Спочатку відновлення протікає швидко, потім уповільнюється, а далі 
затягується і протікає хвилеподібно. Поряд з цим існує й інша 
закономірність: різні функції мають власні динаміки відновлення 
(гетерохронність відновних процесів). У дітей і підлітків 
спостерігається велика неузгодженість відновлення окремих функцій. 

Тривалість відновлення залежить від величини та характеру 
навантаження. При цьому відновлення втрачених на забезпечення 
роботи енергетичних ресурсів відбувається не до вихідного рівня, а з 
деяким надлишком (“суперкомпенсація”). Явище суперкомпенсації 
виникає тоді, коли тренувальні впливи відповідають потенційним 
можливостям організму. Внаслідок суперкомпенсації зростає 
тренованість. Якщо тренувальні впливи систематично перевищують 
потенційні можливості організму, то витрачені енергоресурси не 
встигають поновлюватись, і наступає виснаженість організму. Як 
наслідок, тренованість значно знижується і нарешті, якщо тренувальні 
впливи значно нижчі за потенційні можливості, то зростання 
тренованості не спостерігаються. 

Одержати необхідні тренувальні впливи і сприяти вирішенню 
конкретних педагогічних завдань дозволяє також визначення 
правильної тривалості та характеру відпочинку між повтореннями 
вправ в занятті. Встановлено, що відновлення енергоресурсів протікає 
хвилеподібно за типом згасаючої кривої (Рис 10) 



 

       Рис. 10. Динаміка працездатності та ЧСС під час виконання 
навантаження та в період відпочинку (за Линцем М.М.) 

Примітка: 

Н - навантаження; ДП - динаміка працездатності; ДЧСС - динаміка 
ЧСС; 

І - фаза неповного відновлення; 

ІІ - фаза відносно повного відновлення; 

ІІІ - фаза суперкомпенсації; 

ІV - фаза незначного зниження працездатності і хвилеподібного 
повернення  

      її до вихідного рівня. 

    

    Відповідно до динаміки відновлення після навантаження за 
тривалістю розрізняють такі різновиди інтервалів відпочинку за 
тривалістю: “жорсткий” (І), відносно повний (П), екстремальний (Ш), 
повний (ІV). 

     Жорсткий інтервал відпочинку передбачає наступне 
навантаження через 45-90 – 60-120 с, що відповідає фазі 
недовідновлення оперативної працездатності. Якщо тренувальне 



завдання викликало частоту пульсу 180-200 уд/хв, то наступне буде 
здійснюватися на пульсі 140-120 уд/хв. Такий інтервал відпочинку 
застосовується при розвитку різних видів витривалості. 

Відносно повний інтервал відпочинку передбачає наступне 
навантаження після першого повернення працездатності до вихідного 
рівня (ЧСС 110-120 уд/хв). Його тривалість становить від 60-120 с до 
90-180 с. Тренувальний ефект такого поєднання навантажень і 
відпочинку проявляється в суперкомпенсації як наслідку 
кумулятивного впливу виконання серії вправ із 4-6 поторень. 
Застосовується переважно для вдосконалення швидкісної і силової 
витривалості. 

 

 

 

 



 
 
 

Екстремальний інтервал 
відпочинку передбачає наступне 

навантаження на фазі суперкомпенсації (ЧСС 110-90 уд/хв). Його 
тривалість від 2-3  - 6-8 хв (відчуття суб’єктивної готовності до 
наступного виконання вправи). Для досягнення стану суперкомпенсації 
завдання виконують серіями. В одній серії роблять 3-4 повторення 
вправ. Кількість серій залежить від рівня тренованості людини. Між 
серіями інтервал відпочинку – повний. Застосовують експериментальні 
інтервали відпочинку при вдосконаленні силових, швидкісних, 
швидкісно-силових і координаційних можливостей учнів. 

Повний інтервал відпочинку передбачає хвилеподібне повернення 
працездатності до вихідного рівня. Залежно від характеру і величини 
втоми його тривалість складає  від 6-8 до 20 хв. Застосовується в 
оздоровчих тренуваннях, що не передбачають великого зростання 
тренованості. 

За характером розрізняють: 

     пасивний відпочинок який передбачає відносний спокій, 
відсутність рухової активності в перервах між виконанням вправ; 

     активний відпочинок який передбачає виконання між 
тренувальними завданнями тих же вправ з помірною інтенсивністю, 
або інших вправ та рухових дій іншими частинами тіла, близькими за 
формою до тренувальної вправи; 

     комбінований відпочинок передбачає поєднання в одній паузі 
активну і пасивну його організацію. При застосуванні активного, або 
комбінованого відпочинку ефект відновлення працездатності 
збільшується, коли тренувальні вправи виконуються відразу ж після 
виконання вправ, які стимулюють відновлення. Пасивний і 
комбінований відпочинок більш ефективні при значній втомі. 

Якщо відпочинок триває 2-4 хв, то ефективнішим є активний. При  

тривалих паузах більш ефективним є пасивний і комбінований 

відпочинок. Оптимальною формулою організації комбінованого 

відпочинку є така: 25% - активного; 50% - пасивного; 25% - активного. 

  

 

 



Рухові дії в заключній частині комбінованого відпочинку повинні бути 

подібними до тренувальних вправ за формою і змістом. 

 

 Зворотній зв'язок : електронна адреса – kozakzahar@ukr.net 
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Група 21 

Предмет: фізична культура 

Урок № 4 

Тема:  Усвідомлення значення фізичного здоров'я для 
життєдіяльності.Тематична. 

Мета: Визначення поняття здоров’я та його складових і вплив його на 
життедільнясть людини. 

Як біологічна істота людина бореться за виживання. Основною умовою 
успішного існування в сучасному світі є здоров’я, бо повна або 
часткова його відсутність є перешкодою до здійснення життєвих планів 
людини. 

На сьогодні можна визначити чотири фундаментальні процеси, які 
визначають стан здоров’я індивіда: відтворення здоров’я, його 
формування, споживання та відновлення. Серед цих процесів 
формування здоров’я особистості залежить виключно від неї. Спосіб 
життя, який веде людина об’єднує такі поняття, як особливості 
харчування, рухова активність, міжособистісні стосунки, наявність 
шкідливих звичок, у дорослих – особливості праці. 

Зміна умов життя сучасних людей істотно змінила й структуру їх 
хвороб, коли почали переважати хронічні соматичні захворювання. 

До них належать захворювання серцево-судинної, дихальної та 
ендокринної систем. Все частіше вчені біологи та медичні працівники 
говорять про актуальність вивчення механізмів підтримання фізичного 
здоров’я людини та профілактику хвороб, а не їх лікування 

Здоров'я людини ґрунтується на основі генетичних факторів, способу 
життя та екологічних умов. Але певною мірою воно залежить також від 
свідомого ставлення людини до себе та навколишнього середовища. 

Здоров'я людини — стан повного соціально-біологічного і 
психологічного комфорту, коли функції всіх органів і систем організму 
зрівноважені з природним і соціальним середовищем, відсутні будь-які 
захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти. Критерій здоров'я 
визначається комплексом показників. Однак за загальним станом 
здоров'я людини можна визначити як природний стан організму, що 
характеризується повною зрівноваженістю будь-яких виражених 
хворобливих змін. Потрібно пам'ятати, що здоров'я залежить від 



багатьох факторів, які об'єднуються в одне інтегральне поняття — 
здоровий спосіб життя. Він полягає у розумному ставленні до свого 
здоров'я, фізичній та психічній культурі, загартовуванні організму, 
вмілій організації праці та відпочинку. 

Спостереження вчених показують, що здоров'я людини на 45—50 % 
визначається способом життя, на 20 % впливом навколишнього 
середовища (природного, техногенного), на 20 % — спадковістю, на 
8—10 % —- охороною здоров'я, харчуванням тощо. 

Спосіб життя — сукупність матеріальних умов, суспільних і 
соціальних установок (культури, звичаїв тощо) та природних чинників, 
які всі разом зумовлюють поведінку особистості, а також її' зворотний 
вплив на ці фактори. 

Спосіб життя має велике значення для здоров'я людини і складається 
з чотирьох категорій: 

 1) економічної (рівень життя); 

 2) соціологічної (якість життя); 

 3) соціально-психологічної (стиль життя); 

 4) соціально-економічної (устрій життя). 

Отже, до способу життя людини належать: активна участь людини в 
процесі формування умов життя, її адекватна реакція на зміну умов 
навколишнього середовища, а також праця, побут, задоволення 
матеріальних і духовних потреб у суспільному житті, норми і правила 
поведінки. 

Рівень культури. Треба пам'ятати, що людина — суб'єкт і водночас — 
головний результат своєї діяльності. Культура з огляду на це — 
самосвідоме ставлення до самого себе. Однак люди дуже часто 
нехтують своїм здоров'ям, ведуть неправильний спосіб життя, не 
дотримуються режиму, переїдають, курять. Тому для здоров'я потрібні 
знання, які ввійшли б у повсякденну звичку людини. 
Здоров'я в ієрархії потреб. Не завжди в житті людини здоров'я 
посідає перше місце порівняно з речами та іншими матеріальними 
благами. У результаті це призводить до шкоди не лише своєму 
здоров'ю, а й здоров'ю майбутніх поколінь. Отже, здоров'я повинно 
посідати перше місце в ієрархії потреб людини. 
Мотивування. На превеликий жаль, ціну здоров'я більшість людей 
усвідомлює лише тоді, коли воно значно похитнулось. Лише тоді 
виникає прагнення вилікувати захворювання, стати здоровим. 
Зворотні зв'язки. Нерозумне і довге випробовування стійкості свого 
організму нездоровим способом життя (алкоголь, нікотин). Тільки 



через певний час спрацьовують зворотні зв'язки у людини, коли вона 
полишає шкідливі звички, проте, часто запізно. 

Настанова на довге здорове життя. У повсякденному житті треба вміло 
мобілізувати резерви свого організму на подолання негараздів 
життєвого характеру, на зменшення ризику захворювань, що сприяє 
довголіттю. 

Навчання здоровому способу життя. Джерелом навичок з цього 
питання є, передусім, приклад батьків, допомагає також і санітарна 
освіта. Важливим фактором, що визначає реакцію людини на 
екстремальну ситуацію, є її психофізичні якості та загальний стан. 
Вони проявляються через чутливість людини до виявлення сигналів 
небезпеки перед реакцією на них. Показники, які зумовлюють 
можливості людини виявити небезпечну ситуацію та адекватно 
відреагувати на неї, залежать від її індивідуальних особливостей, 
зокрема від її нервової системи. На поведінку людини у небезпечній 
ситуації впливає й її психічний та фізичний стан. Відомо, що 80 % 
більшості хвороб мають психосоматичний характер, тобто значною 
мірою залежить від стану душі людини, який визначає її безпечну 
поведінку. 

Психологічний стан — це стан, який розвивається в людині в процесі 
її соціально значущої діяльності і впливає на психологічні та 
фізіологічні функціональні процеси в організмі людини. Сучасна 
людина стикається з багатьма факторами ризику, що негативно 
впливають на стан її нервової та серцево-судинної систем, знижують 
опірність організму. При цьому виникає стресова реакція організму. 
Так, наприклад, психічна травма, отримана внаслідок конфлікту, 
виводить людину з нормального психічного стану, що може призвести 
до суттєвих змін у виконанні професійних функцій і загального 
функціонального стану: стрес, втома, перевтома. 
Стрес — це сукупність загальних неспецифічних біохімічних, 
фізіологічних і психологічних реакцій організму внаслідок дії 
надзвичайних подразників різної природи і характеру, які викликають 
порушення функцій органів. У перекладі з англійської "стрес" означає 
"напруга", тобто відповідь організму на поставлену перед ним 
проблему. 

Це захисна реакція організму на зовнішні надзвичайні подразники і 
ситуації, тривалі негативні емоції. Він супроводжується підвищеним 
серцебиттям, виснаженням і зривом адаптаційних і імунних систем 
організму та іншими змінами. До певної межі стрес сприяє вирішенню 
людиною певних завищених завдань і навантажень. Однак, у разі 
перевищення цієї межі в організмі людини виникають порушення 
механізмів саморегуляції, відбувається погіршення трудової діяльності 



і стануться зриви, які призводять до виникнення небезпечних ситуацій. 
При стресових ситуаціях різко підвищується вміст адреналіну у крові, 
посилюється робота серця, звужуються кровоносні судини, 
підвищується температура тіла і рівень глюкози у крові. У результаті в 
організмі виникають фізіологічні порушення, розлади нервової, 
серцево-судинної систем та ін. До цих розладів належать нервовість, 
роздратованість, тривога, агресивність, втома, загострення 
хворобливих станів. 

Тривала стресова ситуація призводить до багатьох психосоматичних 

захворювань: психозів, неврозів, захворювань мозку, серцево-

судинних захворювань, інфаркту, гіпертонічної хвороби, шлунково-

кишкових захворювань, зниження імунітету, онкологічних захворювань, 

а також розвитку алкоголізму, наркоманії, суїциду.  

 

Питання за пройдену тему : 

 1 починати заняття без дозволу вчителя; 

2 починати заняття без розминки; 

 3 виконувати вправи на несправних снарядах; 

 4 виконувати вправи без страховки; 

 5 заходити в спортивний зал без спортивного взуття; 

 6 вживати жувальну гумку на уроці; 

 7 носити на уроках фізкультури ланцюжки, обручки та годинники; 

 8 штовхати у спину учня, що біжить попереду; 

 9 підсідати під гравця, що вистрибує. 

 10 робити підніжки, не чіплятися за форму інших учнів; 

 11 переносити важкі прилади без дозволу вчителя; 

 12 змінювати висоту приладів без дозволу вчителя; 

 

Відповідь так або ні ,  присилаєте мені на електронну адресу до 

05.11.2020 

Зразок : 11 . Так 

Зворотній зв'язок : електронна адреса – kozakzahar@ukr.net 
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