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У  більшості  учнів  професійно –технічних навчальних  закладів  дуже 

різні та  своєрідні  погляди та  відношення  до уроків  фізичної культури. 

Зрозуміло що  формуються  вони  на ранніх  етапах зростання - сім’я, дитячий 

садок, школа . 

Як  і в  сім’ї, так  і в подальшому  навчанні, одразу вирізняються  діти  

схильні до  фізичної активності ,з  хорошими антропометричними, та 

генетичними даними. На  жаль  фізичний та фізіологічний  стан переважної 

кількості  дітей дуже  далекий  від поняття – здоровий підліток. Погана   екологія, 

забруднення атмосфери  та  води, соціальні  потрясіння, економічні  негаразди 

останніх десятиліть  в Україні, негативно  вплинули як і  на здоров’я  нації , так 

і  на  відношення, українців  до  фізичної  культури . 

Тому  з першого  уроку  я намагаюсь  пояснити  учням  ,що  фізична  

культура-це  поняття набагато  ширше  ніж  урок, чи  училищна  дисципліна.  

Фізична культура  не тільки  дворазове  заняття  на тиждень , а  і  щоденна  

зарядка, водні  та гігієнічні  процедури, культура  харчування, загартування 

,нормальний робочий  режим  дня ,та відпочинку вночі, додаткові  фізичні  

навантаження в  різноманітних  спортивних  секціях ,відсутність  шкідливих  

звичок.     

Характеризуючи  загальнофізичний  рівень учнів  в будь-якій  групі ,  та  

враховуючи   вищесказане, на протязі навчального року  підтверджуються   

великі  розбіжності  у  фізичній  та  функціональній  підготовці   учнів.  

Контрольні  нормативи,  передбачені  навчальною  програмою   здатні  

виконати  на  високому  рівні  лише  10  відсотків  учнів  групи. Ще  20 відсотків 

спроможні  показати  середній  рівень  фізичної  підготовленості . Всі  інші   це  

низький , або  поганий  рівень  фізичної  підготовленості .  Коли  ми  порівнюємо   

з  іншими загальноосвітніми  предметами , можливо  така картина є нормальною, 

враховуючи  те що в  професійно-технічні  училища  зазвичай учні приходять  

здобувати,  в першу  чергу,  професійну  освіту. Але  в даному  випадку  мова  

йде  про  здоров’я  майбутніх  фахівців  робітничих  професій. 

Тому  вважаю вищевказаний загальний  фізичний   рівень  гранично  

низьким. 

Окрім  того   багато  учнів  усвідомлюючи  свій  низький  фізичний  рівень,  

всіляко намагаються  уникнути  його  демонстрації, відмовляючись  здавати   

нормативи, погано  відвідують  уроки  фізкультури, або  виробляють  довідки  на  

звільнення  від уроків, чи перевід у  спеціальні  медичні  групи. На жаль  у  всіх  

таких  випадках дійсно спостерігаються  відхилення від  норми стану здоров’я.  

Працюючи  з  такими  учнями  ,мені  неодноразово  вдавалось  переконати  їх , 

що двох  уроків  фізкультури на  тиждень  недостатньо , і дуже важливо  давати  

організму  щоденні  фізичні  навантаження. Висловлюючись інакше  це  домашнє  

завдання  з фізкультури.  Для  цього зовсім  непотрібно  відвідувати   фітнес-



клуби ,чи   тренажерні  зали .Головним  чинником  у  тому щоб  покращити  свій  

фізичний  рівень,  повинно  бути  бажання  себе змінити. 

Існує  велика  кількість  вправ  та  навантажень , які  можна  виконувати   

без  спеціального  тренажерного  обладнання.   Зрозуміло  що  деякі  аксесуари   

для  урізноманітнення  арсеналу  все ж   потрібні .Це  гантелі ,бажано  змінної 

ваги, еспадери  кистьовий та плечовий ,тенісні  м’ячі , гімнастичні  палиці, м’ячі   

набивні та  звичайні, гімнастична  лавка  , або  будь-який предмет  її параметрів  

(можна  виготовити  самостійно). Фізичні  вправи   для початкових  домашніх  

занять ,бажано  поєднати  в комплекси ,що дало  б змогу охопити  всі  групи  

м’язів. Приблизні  комплекси  вправ  із  загальної  та спеціальної  фізичної  

підготовки,  переслідують  різні  цілі, а  саме  розвиток  сили, розвиток  

спритності  та  розвиток  гнучкості.  Будь-якому  тренуванню  передує розминка. 

Нею  може  слугувати   коротка  пробіжка  2-3 хвилини  та  комплекс 

загальнорозвиваючих  вправ, які  учні  виконують на  уроках   фізкультури.  

Отож,  для  розвитку  сили  можна  застосувати  слідуючий  комплекс. Для  

його виконання  потрібні набірні гантелі та скакалка.  

  1. З положення сидячи руки ззаду, піднімання ніг в кут з подальшим 

поверненням в початкове  положення. 

2. З упору  лежачи на підлозі,  згинання розгинання  рук (віджимання). 

3. З основної стійки, присідання з виносом рук з гантелями вперед і 

вставання  на носки з заведенням рук  за спину. 

4. Лежачи на животі, руки за головою, піднімання і опускання тулуба, 

прогинаючи  спину. 

5. Лежачи на спині ,згинання та розгинання ніг і тулуба із захватом руками 

гомілок. 

6. З основної стійки стрибки через скакалку з обертами вперед.  

    

 



   Дозування  вправ  на кожному  номері (або станції) залежить від 

функціонального стану  учня. Для початкового рівня  кількість повторень 15-20 

разів. 

Перерва між вправами в комплексі, знову ж таки залежить від рівня 

підготовленості учня і  коливається в  середньому  від 30 до 60  секунд. Повторне 

виконання комплексу слід починати після  4-5 хвилин відновлення. 

Комплекс  для розвитку  спритності  теж включає в себе  шість  видів  

вправ. 

Для їх  виконання  знадобляться  тенісні  м’ячі, гімнастична палка  та обруч. 

1.Одночасний випуск та ловля  двох тенісних  м’ячів двома руками хватом 

зверху. 

2. З основної стійки  стрибки через обруч махом вперед. 

3.З основної стійки підкидання та ловля м’яча  з одночасним присіданням 

та  торканням  підлоги руками , під час польоту  м’яча. 

4.З основної  стійки почергове переступання гімнастичної палки з 

наступним перехопленням рук і обертанням палиці  назад-вверх. 

5.Лежачи  на животі підкидання і ловля тенісного  м’яча (жонглювання). 

6. Стоячи на відстані 1м. від стіни, перехід в упор об стіну з подальшим  

Відштовхуванням і поверненням в початкове положення.    

 

 
     В цьому  комплексі вправ  дозування аналогічне  попередньому. 

Кількість повторення комплексу 4-5разів . Для  розвитку  гнучкості  потрбні  

обруч шведська стінка  або  драбина, гімнастична  колода ,які є на будь –якому 

спортивному  майданчику  навчальних закладів. 

1. Стоячи ,ноги на інтервал ширина плечей ,опираючись руками  

в підлогу, перехід руками в положення  упор лежачи  і навпаки  не 

згинаючи ніг  в  колінах. 



2. Стоячи спиною до гімнастичної стінки, здійснити перехід в 

положення «міст», опираючись руками на рейки стінки.  

3. З положення стійка ноги  нарізно, виконувати обертання 

обруча на поясниці. 

4.Стоячи на нижньому щаблі гімнастичної стінки ,ноги нарізно, 

поступово перебирати руками  щаблі до положення упор  зігнувшись. 

5.Стоячи  почергово лівим (правим )боком до опори, виконувати різкі 

махи  ногою  назад з прогинанням. 

6.Стоячи зігнувшись, ноги нарізно з опорою рук об горизонтальну 

опору, виконувати пружинні нахили тіла. 

 

 
 

Для  виконання цього комплексу  краще  виконати  гімнастичну  

розминку, триразового  повторення цього комплексу буде достатнім. Ці  

комплекси  характерні  тим ,що  вони прості у  технічному  забезпеченні та  

доступні для  виконання учнями з найнижчим рівнем фізичної підготовки. 

Більш  складні  комплекси ,поєднують в  собі  більшу  кількість  вправ і 

відповідно вимагають від учнів  кращої фізичної підготовленості . Як і в 

попередніх   комплексах  тут застосований  метод  колового тренування. Цей 

метод  дає можливість  залучати  почергово різні групи  м’язів , що як 

найефективніше сприяє  їхньому  розвитку. Організаційну основу колового  

тренування складає циклічне проведення різних цільових комплексів  

фізичних  вправ модельованих у  відповідності до навчальної  програми та 

професійної спрямованості  фізичного  виховання. Тому застосовуючи  

структуру колового  тренування, можна  максимально  наближувати  ефект 

загальнорозвиваючих  вправ  до  специфічних  вимог  обраної  професії в  

училищі. Зрозуміло  що ознайомлення  з  професійно  спрямованими 



комплексами  фізичних  вправ  має  відбутись  на  уроках  фізкультури ,але  їх  

можна  застосувати  в позакласному чи позаучилищному  режимі.  

Для  професії  муляр-штукатур  пропонується  наступний  комплекс 

вправ. 

Щоб  його  виконувати  потрібен спортивний  майданчик  зі 

стандартним спортивним  обладнанням. 

1. З  упору присівши вставання з почерговим  відведенням  правої 

(лівої) ноги назад і  підніманням рук вверх і в сторони.                                                         

2.Стрибком  з місця підтягування у висі на високій  перекладині.             

3.Ходіння по колоді в низькому  присяді з подальшим зіскоком.                       

4. Біг по замкнутому колу на відповідну  відстань (можна варіювати)    

5.Сидячи на лавці, закріпити ноги за рейку, руки на поясі, нахили вперед.      

6.Стоячи правою(лівою) на лавці, стрибки у високому темпі зі зміною 

відштовхувальної   ноги.                                                                                                

7.Лазіння по вертикальній та горизонтальній гімнастичній стінці при 

допомозі ніг та рук. 

           8.Стоячи на обрізку колоди, пересування вперед з балансуванням. 

           9.Лазіння при допомозі рук та ніг по вертикальній трубі. 

          10.Верхня і нижня передача  м’яча над собою, стоячи на місці. 

           11.Стоячи в положенні ноги нарізно, піднімання та опускання вантажу 

           12.Кидки та ловля м’яча  в б/б щит на дальність  відскоку. 

           13.Стоячи зігнувшись ,ноги нарізно, передача м’яча  вісімкою між ніг. 

           14.Ведення м’яча по колу послідовно бігом та ходою. 

           15.Кидки м’яча в кільце однією рукою з різної відстані. 

 

 
Наступний  комплекс  фізичних  вправ , найкращим  чином  

сприятиме розвитку  та закріпленню  фізичних навичок  які  знадобляться  



водіям автотранспортних  засобів. Це парний  комплекс  фізичних вправ. 

Тому для  його виконання  знадобиться  партнер  і звичайно  спортивний  

майданчик. Також знадобиться гиря 16кг. 

 
1.Почергове перенесення партнера на плечах. 

2.Тримаючись за руки зверху обертання навколо тулуба вліво, 

вправо. 

3.Спільне одночасне намотування  вантажу на вороток. 

4.З положення  високого старту човниковий біг з прискоренням. 

5.Хода з закритими очима на різних відрізках з попаданням в коло. 

6.Податливий силовий  спротив при згинанні розгинанні рук стоячи. 

7.Почергове випрямляння ніг з групування в кут, перебуваючи на 

спині 



партнера, лікті в замку ззаду. 

8.Верхня передача м’яча в парах на відстані 3-5м. 

9.Підштовхування партнера  вперед, з його спротивом. 

10.Біг до цілі по колу в протилежних напрямках  на випередження. 

11.Прицільне метання і  ловля м’яча на відстані. 

12.В захваті за кисті перетягування партнера на  свою сторону. 

13.Почергове піднімання партнера з положення лежачи на спині. 

14.Зацепом стопами спиною до партнера ,перетягування. 

15.Почергове розтягування партнера  з нахилом, в положенні руки в 

замку в ліктях ззаду. 

Якщо говорити про виконання парних  комплексів фізичних вправ , 

то безумовно  очевидна  їх перевага  над індивідуальними, адже  арсенал  

вправ  у таких комплексів  набагато більший . Та й колективне виконання  

Фізичних навантажень передбачає певне  суперництво, що сприяє  їх 

ефективнішому виконанню ,та кращому  засвоєнню. Отож  парний   

комплекс для професії  столяр, різб’яр по дереву. 

 
Цей комплекс виконується на спортмайданчику ,з додатковим  

інвентарем -гиря 16кг.,баскетбольний м’яч. 

 

 



1. Кидки  та ловля малого м’яча  на дальність  між  партнерами. 

2. Силова  боротьба між  партнерами з захватом однієї  руки, 

перетягуванням  на свою  сторону  та  виведенням  з  рівноваги. 

3.Лазіння  при допомозі  рук та ніг по нахиленій  та вертикальній 

драбині  вверх вниз. 

4.Передача  баскетбольного  м’яча  між партнерами  розташованими  

Спиною один до другого. 

5.Лазіння по вертикальній  та горизонтальній гімнастичній стінці 

при допомозі рук та ніг. 

6.Кидки та ловля малого м’яча  в баскетбольний щит на дальність  

відскоку. 

7.Силовий  спротив між партнерами при зведенні  розведенні  рук  

ззаду 

8.Почергове перенесення партнера  верхи на спині через кожне коло. 

9.Спільне  намотування і розмотування блоку-воротка з вантажем. 

10.Верхня передача волейбольного  м’яча в парах на місці. 

11.Руки в замку в кистях, згинання  розгинання рук  в нахилі на 

партнера. 

12.Ведення баскетбольного м’яча з обводкою партнера і подальшою 

йому передачею. 

13.Стрибком з місця в вис на перекладині та підтягування. 

14.Стоячи спиною ,руки в замку в ліктях нахили з партнером. 

15.Почергові кидки м’яча  однією рукою в щит з різної відстані. 

Як ми вже  переконалися  поєднані  в спеціалізовані комплекси  ці 

вправи можуть успішно використовуватись  як для загальнофізичної  

так і для професійно-прикладної фізичної  підготовки (ППФП).І 

можуть застосовуватися  як на уроках  фізкультури  ,так і  в позаурочний 

час . 

Це не значить ,що комплекси фізичних вправ слід застосовувати 

постійно. 

Так наприклад,  колові тренування  на першому році  навчання 

повинні сягати в межах 30-40%  від загального часу  самостійних  

фізичних  занять, і до третього року їх тривалість в  загальній системі 

самопідготовки  можна збільшити до70%.  

Ще один комплекс  ППФП для професій з малорухливим способом  

роботи, таких як бухгалтер, чи  оператор комп’ютерного набору можна 

застосовувати , як в спортивному залі так і на майданчику. 



 
1. Кидки баскетбольного м’яча одною рукою від плеча по кільцю 

в межах штрафного майданчика. 

2. Підкидання і ловля малого мяча по замкнутому колу в одну і 

іншу сторону. 

3. Перенос мяча почергово тправую і лівую рукою піднімаючи та 

опускаючи його. 

4. Верхня передача волейбольного мяча над собою на висоту 1-2 

м. стоячи на місці. 

5. Стоячи на місці піднімання та опускання прямих рук з 

гантелями вверх через сторони. 

6. Повільне  ведення баскетбольного мяча без зорового контролю 

по прямій. 

7. Стояи правою, лівою ногою на лавці темпові  стрибки над 

лавкою зі  зміною відштовхувальної ноги в безопорному положенні. 



8. Верхня передача волейбольного мяча з відскоком від стінки на 

висоті 2,5-3 м. 

9. Крокування з напівприсядом в різних напрямках, імітація 

передачі мяча. 

10.  З положення стоячи, руки за головою лягання перекатом 

на спину    і вставання вперед ноги навхрест. 

11.   Хода випадами вперед з набивним мячем на прямих 

руках. 

12.  Лежачи на животі кидки і ловля мяча з відскоком від 

стінки. 

13.   З напівприсяду руки ззаду, стрибок з місця в довжину. 

14.   Кидки тенісного мяча в баскетбольний  щит або мішень 

на дальність відскоку та  ловля його. 

15.   Стоячи на місці підкидання тенісною ракеткою мяча. 

Використовуючи  вищевказані  комплекси фізичних вправ  у 

індивідуальній  підготовці дуже  важливо  щоб учні  періодично  здійснювали  

контроль ефективності  проведених  занять. Першими основними  параметрами,  

які це підтвердять, будуть часові  показники, згідно яких  вони виконують  той 

чи інший  комплекс.  Також важливе  скорочення  часу на відновлення  між 

повторними  виконаннями  комплексу .  Ведення щоденника  з  записами  аналізу  

самопочуття  при виконанні фізичних вправ та після відновлення. 

Результат  дії  комплексів у  самопідготовці, з часом, обов’язково  

проявиться при  виконанні  програмних  нормативів, та позитивно вплине на 

загальнофізичний  стан учнів. Окрім того  регулярні  фізичні  навантаження , 

підвищують рівень  самооцінки  і  самодисципліни   учнів  , та  формують  

відповідне  відношення  до фізичної культури ,  в повному її розумінні. 
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