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ЛЕКЦІЯ 

                               Класифiкацiя легкоатлетичних вправ  

Легкоатлетичнi вправи подiляють на пять роздiлiв: ходьба, бiг, стрибки, метання i 

багатоборства, якi в свою чергу подiляють на види i рiзновиди. 

  Спортивна ходьба проводиться на бiгових дорiжках стадiонiв i на звичайних дорогах 

вiд З до 50 км включно. В програму Олiмпiйських iгор та iнших великих мiжнародних 

змагань включено дистаяцiї 20 і 50 км (для чоловiкiв) i 5 та 10 км (для жiнок). 

 Бiг. В легкiй атлетицi бiг подiляють на гладкий, з перешкодами, естафетний i 

кросовий. Гладкий бiг— це бiг по бiговiй дорiжцi стадiону (по колу проти годинникової 

стрiлки) на дистанцiї вд З0 до З0000м, сюди вiдноситься також біг на час - на годину і двi 

години. Гладкий бiг розрiзняється в залежностi вiд довжини дистанцiї. 

   Короткi дистанцiї - до 400м. Олiмпiйськi види — 100, 200, 400м. В примiщєннях 

розiгрується чемпiонське звання у бiгу на 60м. 

  Середнi дистанції — до 2000м. Олiмпiйськi дистакцiї — 800 та 1500м. 

  Довгi дистанцiї — вiд 3000 до IООООм. Олiмпiйськi — 5000 та 10000м (чоловіки), 

3000 та10000м (жiнки). Наддовгі дистанцiї— вiд 15км до 42км 195м і бiг на час. 

Бiг з перешкодами мае два рiзновида: - бар´ерний бiг, на дистанцiях вiд 60 до 400м, на 

яких рівномiрно розташовані штучні однотипнi перешкоди. Олiмпiйськi дисциплiни: у 

чоловіків бiг на 110 i 400м, у жiнок — на 100 і 400м; - бiг з перешкодами на 1500, 2000 1 

З000м проводиться через мiцно встановлені (не перекидаються) бар’єри і яму з водою, що 

обладнуеться в одному з секторів стадiону. Олiмпiйський вид — З000м тiльки для чоловiкiв.  

Естафетний бiг належить до командного виду: дистанцiя подiлена на кiлька етапів, i 

кожен спортсмен пробiгає лише один етап. В естафетному бiгу етапи можуть складатися з 

https://youtu.be/cMPiE44iPMI


однакових коротких або середнiх дистанцiй, або iз змiшаних. За умовами проведення 

естафети можуть бути зустрiчними, по бiговiй дорiжцi стадіону, вулицями, майданами 

(кiльцевi або зiрковi). Олiмпiйськi дасциплiни: бiг 4 х 100м , та 4 х 400м як у чоловiкiв, так i у 

жiнок. 

   Крос (бiг по пересiченiй мiсцевостi) проводиться на рiзнi дистанцiї, залежно від віку, 

рiвня змагань (для дорослих вiд 500м до 14км). Останнiм часом достатньо популярними 

стали забiги на понад марафонськi дистанції, якi також проводяться на мiсцевостi по 

вiдповiдному колу. до них відносять бiг на 100км, добовий, двохдобовий, тижневий бiг і таке 

iнше. 

   Стрибки. В легкiй атлетицi стрибки з розбiгу подiляються на два види: через 

вертикальнi перешкоди (у висоту і з жердиною) i через горизонтальнi (у довжину і 

потрiйний). Стрибки у висоту можна виконувати способами «переступання», «перекат», 

«хвиля», «перекидний» і «фосберi-флоп». Стрибок у довжину — способами «зiгнувши ноги», 

«прогнувшись» і «ножиці». 

   Метання. до легкоатлетичних метань належать штовхання ядра, метання диска, 

молота, списа, а також гранати i малого м´яча. Першi чотири види є Олімпійськими. Всi 

метаяня в легкiй атлетицi виконуються на дальнiсть. В залежностi вiд норми i ваги приладу 

застосовуються рiзнi способи метань: списа, прямолiнiйного розбiгу з кйдком з-за голови; 

диска i молота (середнiі важкі прилади)— з поворотiв; ядра— зi скачка або з повороту. 

   Багатоборства. Легкоатлетичнi багатоборства складаються з рiзних видiв: бігу, 

стрибкiв i метань. Кiлькiсть видiв і визначає назву багатоборств. 7 Олімпійськими видами с 

семиборство (для жiнок) і десятиборство (для чоловiкiв). Змагання в них проводяться в два 

дні: Семиборство — 100 м з/б, стрибки у висоту, штовхання ядра, бiг 200м (перший день); 

стрибки у довжину, метання списа, бiг 800 м (другий день). Десятиборство — 100 м, стрибки 

у довжину, штовхання ядра, стрибки у висоту (перший день); 110м з/б, метання диска, 

стрибки з жердиною, метання списа, бiг 1500 м (другий день).  

1.1 Освітнє, виховне, оздоровче i прикладне значення занять легкою атлетикою. 

     У процесі занять ті, хто займаються, оволодівають раціональною технікою 

легкоатлетичних вправ з тим, щоб їх рухові дії стали узгодженими i чіткими за напрямком, 

амплітудою, силою, ритмом, тобто вмінням управляти своїми діями ж рухами. Набутий в 

процесі занять легкою атлетикою руховий досвід позитивно впливає на формування трудових 



навичок. Заняття стають більш цікавими i корисними, коли ті, хто займаються, набувають 

знання не тільки з теорії та методики легкоатлетичного спорту, а й з ряду суміжних 

дисциплін: педагогіки, психології, фізіології, гігієни, біомеханіки, біохімії тощо. У ході 

тренувального процесу поступово збільшуються навантаження, виникають різного роду 

труднощі, які необхідно долати. Проведення занять у несприятливих метеорологічних 

умовах, спортивна боротьба з більш сильними суперниками, дотримання правил i спортивної 

етики сприяють вихованню моральних i вольових якостей спортсмена, таких, як патріотизм, 

цілеспрямованість, працелюбність, рішучість, ініціативність, самоволодіння, чесність та інші.  

 Різноманітність, доступність i всебічність впливу легкоатлетичних вправ, можливість 

досить чітко дозувати навантаження, порівняна простота місць занять створюють умови для 

їх використання з оздоровчою метою, починаючи з дитячих років. Цінність легкоатлетичних 

вправ полягає в тому, що в процесі занять розвиваються такі важливі фізичні якості, як сила, 

прудкість, витривалість, гнучкість, спритність. Спортивна ходьба і тривалий біг активізують 

діяльність серцево-судинної і дихальної систем. Біг на короткі дистанції сприяє переважно 

розвитку швидкiсно-силових здібностей, біг на середні і довгі дистанції - витривалості, 

бар'єрний біг — спритності, координації рухів. Стрибкові вправи розвивають прудкість, 

швидкiсно-силові здібності вдосконалюють координацію рухів. Розвитку сили, швидкiсно-

силових здібностей сприяють метаннями. Легка атлетика має велике прикладне значення. 

Набуті за допомогою занять якості і навички перш за все необхідні в практичній трудовій 

діяльності особливо в період військової служби.   



КОМПЛЕКС ЗРВ В ПАРАХ №1 

1. В.п.: стоячи обличчям один до одного, взявшись за долоні; 

у кожного права нога – на крок перед лівою; одна рука 

зігнута, інша випрямлена. Зустрічні рухи руками. 

2. В.п.: стоячи обличчям один до одного, впираючись один в 

одного носками (ноги разом). Одночасні присідання, 

взявшись за витягнуті руки, і повернення у в.п. 

3. В.п.: стоячи обличчям один до одного, ноги нарізно. 

Нахил вперед на 90, руки кожного на плечах партнера. 

Оберти тулубом вліво та вправо (почергово). 

4. В.п.: сидячи обличчям один до одного, при упорі один в 

одного розведеними в сторони ногами взятись за руки. 

Одночасно нахили : одного – вперед, іншого – назад. 

5. В.п.: спиною один до одного, схопившись ліктями, ноги 

на ширині плечей. Почергові нахили вперед з партнером 

на спині. У лежачого ноги витягнуті вперед. 

6. В.п.: в присиді, тримаючись за руки. Почергові викидання 

ніг вперед («Казачок»). 

7. В.п.: один на колінах, тримає іншого за ноги. Другий в 

положенні стоячи впирається в плечі тому, що 

знаходиться знизу. Під натиском рук іншого перший 

робить нахили вперед. 

8. В.п.: на колінах, обличчям один до одного. Перший 

робить глибокий нахил назад; другий притримує його, 

впираючись в коліна. 

9. В.п.: один сидить, ноги нарізно, другий стоїть позаду. 

Нахили сидячого вперед з торканням носків руками. 

Стоячий позаду допомагає (натискає на спину першого). 

10. В.п.: лежачи, ноги нарізно, руки зведені на грудях. 

Кругові рухи тулубом вліво та вправо (почергово) за 

допомогою партнера. 

11. Один в положенні лежачи на животі прогинається вперед. 

Другий, зігнувшись, тримає його за ноги. 

12. Один в положенні лежачи на спині перекидає зімкнуті 

ноги ліворуч та праворуч (почергово). Другий, 

зігнувшись, притримує його за плечі. 

13. Один в положенні лежачи при піднімається 

повертаючись. Руки з’єднані над головою. Другий, 

зігнувшись. Притримує його за щиколотки. 

14. Один лежить на спині. Ноги разом, руки розведені. 

Другий стоїть за ним на колінах і притискує його лікті до 

підлоги. Лежачий робить обертаючі рухи витягнутими і 

притиснутими одна до одної ногами. 

15. Перший лежить на спині, руки вперед; другий в упорі на 

руки першого. Одночасно згинання і випрямлення рук. 

16. В.п.: обличчям один до одного, на носках, руки попереду. 

Кожний намагається ударом в долоню позбавити 

партнера рівноваги. Змагання. 

 

 
 

 

 



Практичне завдання №55-56 

Загальна фізична підготовка.  

Комплекс ЗРВ впарах №2 

1.  Ознайомитись з терміном  професійно-прикладна фізична культура (ППФК). 

2.   Ознайомитись з комплексами вправ на робочому місці та опрацювати їх. 

3.   Виконання вправ.  

Професійно-прикладна фізична культура 

Професійно-прикладна фізична культура (ППФК) - планомірно організований процес 

спеціально спрямованого використання фізичної культури для формування рухових умінь і 

навичок, що сприяють освоєнню професії. 

  

Гімнастика на робочому місці 

  

В сучасному світі є багато людей, які захарактером своєї професійної діяльності мало 

рухаються. Такий малорухливий спосіб життя називають гіподинамією. 

Гіподинамія – це обмеження рухової активності, особливий вид роботи, що обмежує рухову 

активність та вимагає тривалого збереження певної робочої пози, що спричиняє 

перенапруження нервово-м’язового апарату. Все це негативно впливає на головні 

фізіологічні системи організму. 

У групі ризику є люди так званих “сидячих” професій: це бібліотекарі, водії транспортних 

засобів, офісні та банківські працівники та інші. Саме цим людям необхідно якомога частіше 

робити фізичні вправи на робочому місці. 

Встановлено, що для зміцнення здоров’я не потрібне надмірне фізичне навантаження. 

Для дорослої людини достатньо близько 30 хвилин фізичних вправ щодня: 

Комплекс вправ на робочому місці (1): 

1.         Вихідне положення. – сидячи, руки на колінах. На “1-2” нахилити голову вправо, на 

“3-4” в. п., на “5-8” виконати ті ж рухи в лівий бік. 

2.         Вихідне положення. – сидячи, руки на поясі. На “1-2” нахилити голову вниз, плечі – 

вперед (вдих), на “3-4” в. п. (видих). 

3.         Вихідне положення. – сидячи, руки на колінах. На “1-2” повернути голову вправо, на 

“3-4” в. п., на “5-8” виконати ті ж рухи в лівий бік. 



4.         Вихідне положення. – сидячи, руки на поясі. На “1-2” прогнутися (вдих), на “3-4” в. п. 

(видих). 

5.         Вихідне положення. – сидячи, руки на колінах. На “1-3” максимально напружити 

сідниці, на “4” розслабитися. 

6.         Вихідне положення. – сидячи. Одну руку покласти на живіт, на “2-3” – затримка 

дихання і рух животом вперед-назад, на “4” – видих. 

7.         Вихідне положення. – сидячи, ноги вперед. На “1-2” підтягнути праве коліно до 

грудної клітки, обхопивши його руками, на “3-4” в.п., на “5-8” виконати ті ж рухи лівою 

ногою. 

8.         Вихідне положення. – сидячи. Одну руку покласти на живіт, іншу – на грудну клітину. 

Діафрагмальне дихання: на “1-2” надути живіт (вдих), на “3-4” втягнути живіт (видих). 

9.         Вихідне положення. – сидячи. Почергове потрушування ніг. 

                                               Комплекс вправ на робочому місці (2): 

1.     Вихідне положення (далі – В.п.) – сидячи. 1 – підняти руки через сторони вверх, 

потягнутися – вдих; 2 – повернутися у В.п. – видих. 

2.     В.п. –сидячи, спина пряма.  1 – руки в сторони, прогнутися у грудному відділі – вдих; 2 – 

повернутися у В.п. – видих. 

3.     В.п. – сидячи, руки на столі. Кругові рухи головою праворуч, ліворуч. 

4.     В.п. – стоячи біля столу. 1 – піднятися на носки – руки вверх –  вдих; 2 – повернутися у 

В.п. – видих. 

5.     В.п. – відійти від столу на крок, покласти руки на стіл, ноги на ширині плечей. 

Виконнувати пружинні нахили вперед. Спина пряма! 

6.     В.п. – стоячи, руки покласти на спинку стільця. Виконати присідання. 

                                                  Комплекс вправ на робочому місці (3): 

1. Випад і поворот. 

Випад і поворот − одна з головних вправ для тих, хто проводить день за столом. 

У позиції глибокого випаду ми відкриваємо і розтягуємо стегновий суглоб, розтягуємо м'язи 

сідниць і привідні м'язи в передній частині ноги. Далі ми витягуємося та повертаємося за 

допомогою грудного відділу хребта або нижньої частини спини. Ці рухи чудово протидіють 

негативному впливу сидіння. 

Впевнися, що ти робиш дійсно довгий і широкий випад. Гомілку передньої ноги тримай 

вертикально, щоб зберігати рівновагу. 



Зроби 5-10 поворотів у кожен бік. 

2. Нахиляйся, затримайся і розтягуйся 

У цій вправі потрібно добре попрацювати зі своїм тілом. Можливо, тобі знадобиться трохи 

практики для того, щоб тримати спину рівно під час нахилу, але воно того варте. Особливо 

корисно тим, хто страждає болями у спині. 

Постав ноги на ширині плечей і трохи зігни коліна. Нахиляйся від стегон, тримаючи спину 

рівно. В цей момент ти маєш відчувати розтягнення в задній частині стегон. Для того, щоб 

тримати спину рівною, задій постуральні м'язи. Затримайся у цій позиції на 10-30 секунд, 

відводячи лопатки назад, потім розстав руки в сторони і затримайся так ще на 10-30 секунд. 

3. Глибокі присідання 

Глибокі присідання − це позиція, яка багато розповість про стан твого тіла. Вправа вимагає 

ідеального поєднання рухливості і стабільності всіх важливих суглобів і м'язів тіла. Ми всі 

можемо робити глибокий присяд з дитинства, але сучасне життя накладає відбиток на наше 

тіло. 

Якщо тобі бракує гнучкості, тіло компенсуватиме присяд за рахунок піднімання п'ят з 

підлоги, скручування спини і згинання колін. Можливо, тобі потрібна буде підтримка на 

початку. Можеш потриматися за щось, аби не впасти назад. 

4. Дихання 

Звучить просто, але дисфункціональне дихання часто не вважається проблемою, хоча й воно 

дуже поширене. Існує багато форм дисфункціонального дихання, серед основних − дихання 

через рот і дихання верхньою частиною грудей замість дихання діафрагмою або животом. 

Сидяче положення сприяє розвитку поганих дихальних звичок, а ще напрузі у м'язах, 

обмеженій рухливості, високому кров'яному тиску, підвищеному рівню стресу, втомі та 

млявості. І цей список можна продовжувати. 

Щоб навчитися правильного діафрагмального дихання, краще лягти на спину, зігнувши 

коліна, і покласти одну руку на живіт, а іншу на груди. Заплющи очі та уяви кульку у себе в 

животі. Вдихай через ніс та уявляй, як живіт наповнюється повітрям і піднімається. Рух у 

грудях має бути мінімальним. На видиху живіт опускається. 

Як тільки у тебе вийде це зробити, почни вдихати на 4-5 рахунків і на 4-5 рахунків видихати. 

Це допоможе заспокоїти нервову систему і зробити корисні фізіологічні зміни в організмі, 

пов'язані з реакцією на стрес. Тобі для цього може знадобитися практика. 

5. Ходьба 

Ходьба − чудовий вид руху для людей з сидячим способом життя, тому ходи якомога більше 

за кожної нагоди. Багато людей можуть значно збільшити фізичну активність завдяки 

простим змінам щоденних рутин. 

Якщо ти сидиш за столом більшу частину дня, вставай і пройдися кілька хвилин кожні 30-60 

хвилин. Іди пішки на роботу, виходь на зупинку раніше з автобуса або паркуйся трохи далі 



від свого місця призначення, аби більше ходити пішки. Обирай сходи замість ліфта або 

екскалатора. 

6. Тягни більше, ніж штовхаєш 

Якщо ти займаєшся у тренажерному залі, пам'ятай про це правило. Більшість людей 

(особливо хлопці) присвячують багато часу вправам на штовхання та відтискання, однак, 

якщо ти сидиш за столом цілий день, то набагато важливіші для тебе вправи на тягу. 

Вправи на тягу зміцнюють постуральні м'язи задньої частини тіла. Це ті м'язи, які стають 

слабкими і жорсткими від округлої постави за столлом. Вправи на штовхання, як і жим 

лежачи, можуть ще більше заокруглити твої плечі та погіршити сутулість, що притаманні 

людям із сидячим способом життя. Хороше правило, якого слід дотримуватися, на кожну 

вправу з відтискання зробити дві вправи на тягу. 

Комплекс вправ на робочому місці (4): 

1. Потягування, руки підняті над головою, кисті зчеплені “у замок”-вдих, руки опускав-

видихнув. 

2. Ногу відставляють убік на носок, руки за голову-вдих, опускаючи руки і приставляючи 

ногу-видих. 

3. Руки витягнуті вперед, кисті розслаблені й опущені вниз. Присідаючи, руки вниз-

видихнув, випрямляючи руки назад, піднімаються на носок-вдих. 

4. Стрибки на місці на носках, руки на поясі. 

5. Руки в сторони, повороти тулуба і голови поперемінно вправо і вліво. 

6. Піднімаючи руки нагору, прогинаються назад-вдих, потім нахиляються вперед, тримаючи 

руки на пояс-видих. 

7. Ноги розставлені на ширину пліч, руки перед грудьми. Поперемінно відводячи те праву, те 

ліву руку убік, роблять вдих, опускаючи руку-видих. 

піднімають у сторони і нагору-вдих, повертаються у вихідне положення-видих. Повторюють 

3-4 рази. 

8. Стоячи біля стільця, руки кладуть на спинку стільця, відставляючи одну ногу назад 

розводять руки в бік-вдих, повертаються у вихідне положення-видих. Повторюють 3-4 рази з 

кожною ногою. 

9. Стоячи біля стільця, руки кладуть на спинку стільця, відставляючи праву ногу убік, ліву 

руку піднімають над голова-видих, повертаються у вихідне положення-вдих. Повторюють 5-6 

разів для кожної ноги. 



10. Стоячи спиною до стільця, руки опускають уздовж тіла, ноги разом, піднімають руки 

нагору-вдих, згинаючи, опускають руки вниз і назад і доторкаються ними до стілець-видих. 

Повторюють 3-4 рази. 

11. Стоячи перед стільцем, руки опускають уздовж тіла, присідають, тримаючи витягнутими 

руками за спинку стільця, повторюють 4-5 разів, присідання-видих, випрямляння-вдих. 

12. Стоячи перед стільцем з опушеними уздовж тіла руками, піднімають обидві витягнуті 

руки і, повертаючи тулубом поперемінно вправо і вліво, доторкаються до спинки стільця, при 

повороті видих, при поверненні у вихідне положення-вдих. Повторюють 5-6 разів. 

 

Комплекс вправ на робочому місці (5): 

  

Вправи для спини: 

- сидячи на стільці, руки з'єднуються в замок за спиною, лопатки зведені, руки відводяться 

назад. Для виконання знадобиться хороша постава, адже чим рівніше спина, тим легше буде 

з'єднати руки, але якщо зробити це не вдається, то можна взяти в них олівець. Відчуйте, як 

тягнуться м'язи. Вправа покращує кровообіг в м'язах спини; 

- руки з'єднуються в замок перед собою і витягуються вперед. Голова дивиться вниз, живіт 

втягується, і на видиху руки максимально витягуються вперед. Чудово тягнеться верх спини; 

- вправа також виконується, сидячи на стільці. Ноги ставляться широко, руки упираються в 

стегна. Потім виконуються поперемінні повороти тулуба в сторони з невеликою затримкою. 

так ви потягніть м'язи середнього відділу спісни, попереку. 

Виконуйте кожну вправу так довго, як вам потрібно. Відчуйте розслаблення м'язів, приємне 

поколювання. Якщо ви відчуєте полегшення, вправу можна завершувати. 

Уваги заслуговує необхідність дотримання проміжків між роботою і відпочинком, які 

повинні складати не більше 3 годин. 

  

Вправи для пресу: 

При сидячій роботі відбувається ослаблення м'язів живота, Що загрожує, як погіршенням 

загального зовнішнього вигляду, так і виникненням різних хвороб, тому для жінок вправи 

при сидячій роботі особливо важливі, адже вони стежать за фігурою сильніше чоловіків. У 

профілактичних цілях потрібно робити на роботі вправи для преса якомога частіше протягом 

дня: 

-                     Сидячи.   Живіт втягується на 5 сек, потім повертається в початкове положення. 

Спочатку досить 10 повторень, але поступово їх кількість і час виконання збільшується. 

безумовно, це основна вправа на прес на роботі, Задіє всі м'язи живота; 



-                     Сидячи на стільці. Відбуваються нахили корпусу вліво і вправо. При виконанні 

спина залишається прямою, руки опущені. При видиху відбувається опускання корпусу, на 

вдиху - повернення в початкове положення. Для початку достатньо 10 повторень, з часом їх 

кількість бажано збільшити; 

-                     Сидячи або стоячи.   М'язи живота тримаються в статичному напрузі 5 сек, 

Після чого розслабляються. Поступово також можна збільшити тривалість напруги преса. 

  

Вправи для шиї: 

Всі вправи виконуються сидячи або стоячи, як вам зручно: 

-                     підборіддя опускається до грудей, Потім голова плавно повертається назад в 

спробі зазирнути за спину. Дихання також потрібно контролювати - згинання шиї робиться 

на вдиху, а розгинання - на видиху. Виконується 5 разів; 

-                     голова повертається в сторону, Фіксується, після чого виконується її поворот в 

інший бік. Проводиться 5-10 повторень; 

-                     носом в повітрі ретельно малюються 5-10 різних цифр або букв. Шия при цьому 

повинна рухатися в повній амплітуді; 

-                     голова обертається 2-4 рази за годинниковою стрілкою, Потім проти неї. 

Прекрасно тренує шию, розминає хребці. Вкрай ефективна вправа при роботі за 

комп'ютером; 

- складені в замок руки охоплюють потилицю і тиснуть на нього, Головою ж виявляється 

опір, що чудово розвиває шийні м'язи; 

- голова опускається вниз, м'язи розслабляються  і плечі піднімаються максимально вгору з 

затримкою в кілька секунд. 

  

Вправи стоячи: 

1.                Стоячи.   Імітація стрибків зі скакалкою, Які виконуються або на двох ногах, або 

на кожній по черзі. 

2.                Стоячи. Руки схрещуються над головою. виробляються випади  на кожну ногу - 10 

разів. 

3.                Стоячи. Ступні ставляться паралельно один одному на відстані 45-50 см. 

Робиться присед  до досягнення гомілками перпендикулярного з підлогою рівня, а стегнами - 

паралельного. Необхідно максимально довго простояти в такому положенні. 



4.                Сидячи на стільці. Руки тримаються за нього, а ноги плавно підтягуються до 

корпусу, Після чого повертаються в початкове положення - 10 разів. 

5.                Стоячи. класичні присідання. Головною умовою є пряма спина і неприпустимість 

відриву п'ять від підлоги - 20 раз. 

  

Зарядка і «розрядка» для кистей рук: 

1.                Обхопіть ліву руку правою за зап'ястя, перейдіть кисть по 5 разів за годинниковою 

стрілкою, і стільки ж раз у зворотний бік. Повторіть цю вправу для правої руки. 

2.                Швидко стискайте пальці обох рук в кулаки 10 разів. На 10й рахунок стисніть 

кулаки настільки сильно, наскільки можете, потримайте їх стислими 3-5 секунд, потім 

розслабте пальці і струсіть ними, немов струшує з них краплі води. 

  

Вправи, які можна виконувати, не привертаючи уваги 

1.                Наприклад, коли вмиваєтеся, можна встати босими ногами на гумовий килимок з 

горбистою поверхнею  - це хороша тонізуюча процедура, так як на підошві ступень 

знаходиться багато біологічно активних точок, пов'язаних з внутрішніми органами. Завдяки 

нерівностей килимка відбувається як би природний масаж цих нервових утворень і організм 

отримує додатковий заряд бадьорості. 

2.                Нахиляючись над раковиною, не горбиться, не згинайте ноги в колінах- це сприяє 

підвищенню тонусу м'язів. 

3.                Як можна більше ходити пішки, в метро не стояти пасивно на ескалаторі, а по 

можливості спускатися і підніматися по сходах. 

4.                Коли ви йдете, нЕ сутультесь. Навчіться ходити легко і невимушено, тоді і 

втомлюватися будете менше. 

5.                Перебуваючи в транспорті, стоячи в черзі щосили   втягнути живіт  . Робити це 

якомога частіше, і ви позбудетеся від зайвого жиру на талії та животі. Але цю вправу можна 

робити відразу після їжі. 

6.                Ще можна якомога сильніше напружити м'язи сідниць. Дорахувати до шести і 

розслабитися. Чим частіше робити цю вправу, тим швидше і витонченіше буде ваш силует. 

7.                Займаючись хатніми справами або проходячи по службовому коридору, поки 

ніхто не бачить, робити по черзі чотири кроки на носках і чотири звичайних. потім чотири 

кроки на п'ятах, потім чотири звичайних. Можна спробувати - це зміцнює гомілковостопний 

суглоб. 

  



 

 

Прості вправи при сидячій роботі: 

1.                Прикладіть долоню до чола, натискайте лобом на долоню, напружуючи м'язи шиї. 

Долоню при цьому повинна опиратися тиску чола протягом 7-10 секунд. Виконайте 4 рази. 

Це ж вправу виконайте приклавши долоню до потилиці - 4 рази. 

2.                Прикладіть ліву долоню до лівого скроні і тисніть їм на долоню, напружуючи 

м'язи шиї протягом 10 секунд. Виконайте 4 рази. Вправа повторіть натискаючи правим 

скронею на праву долоню. 

3.                Закиньте голову трохи назад. Долаючи опір напружених м'язів шиї, поступово 

опускайте її на спину. Закінчите вправу, притиснувши підборіддя до яремної ямці. Повторіть 

6 разів. 

4.                Встаньте прямо, плечі розгорнені. Повільно повертайте голову максимально 

вправо 6 разів, потім вліво 6 разів. 

5.                Голову опустіть на груди. Розслабте м'язи шиї. Намагайтеся підборіддям 

«розтерти» ключиці, поступово збільшуючи амплітуду руху. Зробіть 10 разів. 

Весь комплекс займе у вас всього 10 хвилин, зате шия буде впевнено підтримувати вашу 

голову: зніметься м'язову напругу і налагодиться кровообіг в комірцевої зоні, а також 

покращиться рухливість самих хребців. Слідкуйте за своїми відчуттями - не збільшувати 

інтенсивність рухів в силу напруги. 

 

Вправи при сидячій роботі для жінок: 15 ефективних вправ 

При виконанні таких тренувань підвищується працездатність, зменшується втома і 

стомлюваність, розминаються м'язи. Можна виконувати всі завдання або вибрати найбільш 

сподобалися. 

№1. Почніть з розминки шиї. Поверніть вліво, вправо, вперед, назад. Після приступайте до 

кругових рухів по годинникової стрілки, потім проти. Рухи відпрацьовуйте повільно, не 

поспішаючи, щоб не спровокувати больові відчуття. 

№2. Зчепите руки в замок за спиною, повернувши долоні від себе. Ретельно потягніться, 

виконайте це рух, але вже руками перед собою. Розігрійте, таким чином, застояні м'язи. 

№3. Чи не розчіплюючи долоні, підніміть ручки вгору. Нахиляйтеся вправо, вліво, вперед, 

назад до упору. Розтягніть хребет, бічні м'язи. 

№4. У поточному випадку потрібно сидячи на стільці зчепити руки в кулак, за спинкою 

крісла обхопивши його. Таким способом виконайте розтяжку грудей і спини. 



№5. Ліву руку випрямити перед собою, зігніть в лікті, утворивши прямий кут, повернувши 

долоню до лиця. Пряму праву руку покладіть на лікоть зігнутої лівої. Розтягніть плечі, 

потягнувши лівою рукою праву. 

№6. Одну руку підніміть вгору, іншу розташуйте вздовж тіла. Зігніть їх у ліктях і 

постарайтеся за спиною з'єднати долоні. 

№7. З'єднайте пальці в замок на потилиці. Без натиску потягніть ручками голову вниз, 

розтягуючи шию, верхню частину спини. 

№8. Долоні покладіть на коліна. Вигинає спину як «кішка», розтягніть кожен хребець. 

№9. Сидячи рівно поверніть все тіло, а не голову, спочатку в одну сторону, потім в іншу. 

Рухи спрямовані на спину і формування талії. 

№10. Сидячи складно опрацювати сідничні м'язи, але можливо. Розташуєтеся на кріслі 

сидячи в розслаблено стані. Потім різко напружте сідничні м'язи і стегна на 10-12 секунд. 

Після розслабтеся і повторіть пару повторів. 

№11. На поточному етапі потрібні штани, виконувати в спідниці в людному кабінеті не 

рекомендується. Відсуньтеся від столу або поверніть стілець в іншу сторону. Витягніть прямі 

ноги перед собою на рівні сидіння крісла. По черзі, згинаючи в колінах, підтягуйте ноги до 

грудей. Дії нагадують велосипед, відмінно зміцнюють прес. 

№12. Сядьте рівно на стілець. Піднімайте спочатку одну ногу, опускайте, потім іншу. Рівне, 

паралельно підлозі, не згинаючи в колінах. Опрацюйте підйом ніг для литок, стегон, колінних 

суглобів. 

№13. У тому ж положенні сидячи, піднімайте по одній нозі до грудей, можна допомагати 

руками. Опрацюйте задню частину стегна. 

№14. Випрямити ноги перед собою, поставивши їх на п'ятки. Нахиляйтеся до шкарпеточок 

спочатку однією рукою, випрямляйтеся, потім інший. 

№15. Заключним етапом виконуйте обертання стопою і кистями рук. Окремо чи разом, 

повертаючи в протилежні напрямки. 

 Комплекс вправ фізкультурної паузи 

Фізкультурна пауза (ФП) - підвищує рухову активність, стимулює діяльність нервової, 

серцево-судинної, дихальної та м'язової систем, знімає загальне стомлення, підвищує 

розумову працездатність. 

Фізкультурна пауза 1. 

Ходьба на місці 20 - 30 секунд. Темп середній. 1. Вихідне положення (і.п.) - основна стійка 

(О.С.) 1 - руки вперед, долоні донизу. 2 - руки в сторони, долоні догори, 3 - стати на 

шкарпетки, руки вгору, прогнутися. 4 - і.п. Повторити 4 - 6 разів. Темп повільний. 



2. - Ноги нарізно, трохи ширше за плечі. 1 - 3 нахил назад, руки за спину. 3 - 4 - і.п. 

Повторити 6 - 8 разів. Темп середній. 

3. - Ноги на ширині плечей. 1 - руки за голову, поворот тулуба направо. 2 - тулуб у і.п., руки в 

сторони, нахил вперед, голову назад. 3 - випрямитися, руки за голову, поворот тулуба 

ліворуч. 4 - і.п. 5 - 8 - те ж в інший бік. Повторити 6 разів. Темп середній. 

4. - Руки до плечей. 1 - випад вправо, руки в сторони. 2 - і.п. 3 - присісти, руки вгору. 4 - і.п. 5 

- 8 - те ж в інший бік. Повторити 6 разів. Темп середній. 

Фізкультурна пауза 2 

Ходьба на місці 20 - 30 с. Темп середній. 

1. Руки за голову. 1 - 2 - встати на шкарпетки, прогнутися, відвести лікті назад. 3 - 4 - 

опуститися на ступні, злегка нахилитися вперед, лікті вперед. Повторити 6 - 8 разів. Темп 

повільний. 

2. 1 - крок вправо, руки в сторони. 2 - повернути кисті долонями вгору. 3 - приставити ліву 

ногу, руки вгору. 4 руки дугами в сторони і вниз, вільним махом схрестити перед грудьми. 5 - 

8 - те ж вліво. Повторити 6 - 8 разів. Темп середній. 

3. Стійка ноги нарізно, руки в сторони. 1 - нахил вперед до правої ноги, бавовна в долоні. 2 - 

і.п. 3 - 4 то ж в інший бік. Повторити 6 - 8 разів. Темп середній. 

4. Стійка ноги нарізно, ліва попереду, руки в сторони або на поясі. 1 - 3 - три пружинистих 

полупріседа на лівій нозі. 4 - змінити положення ніг. 5 - 7 - те саме, але права нога попереду 

лівої. Повторити 4 - 6 разів. Перейти на ходьбу 20 - 25 с. Темп середній. 

5. Стійка ноги нарізно ширше. 1 - з поворотом тулуба вліво, нахил назад, руки назад. 2 - 3 - 

зберігаючи положення тулуба в повороті, пружинистий нахил вперед, руки вперед. 4 - і.п. 5 - 

8 - те ж, але поворот тулуба вправо. Повторити по 4 - 6 разів в кожну сторону. Темп 

повільний. 

6. Дотримуючись за опору, зігнути праву ногу, захопивши рукою за гомілку. 1 - встаючи на 

лівий носок, мах правою ногою назад, праву руку в сторону - назад. 2 - і.п. 3 - 4 - те ж, але 

зігнути ліву ногу. Повторити 6 - 8 разів. Темп середній. 

7. 1 - руки назад в сторони, долоні назовні, голову нахилити назад. 2 - руки вниз, голову 

нахилити вперед. Повторити 6 - 8 разів. Темп повільний. 

Фізкультурна пауза 3 

1. Ходьба на місці 20 - 30 с. Темп середній. 1. І.п. - О.С. Правою рукою дугою всередину. 2 - 

те ж лівою і руки вгору, стати на носки. 3 - 4 

- Руки дугами в сторони. І.п. Повторити 4 - 6 разів. Темп повільний. 



2. 1 - з кроком вправо руки в сторони, долоні догори. 2 - з поворотом тулуба направо дугою 

догори ліву руку вправо з бавовною в долоні. 3 - випрямитися. 4 - і.п. 5 - 8 - те ж в інший бік. 

Повторити 6 - 8 разів. Темп середній. 

3. Стійка ноги нарізно. 1 - 3 - руки в сторони, нахил вперед і три розгонистих повороту 

тулуба в сторони. 4 - і.п. Повторити 6 - 8 разів. Темп середній. 

4. 1 - 2 - присідаючи, коліна нарізно, руки уперед. 3 - 4 - встати, праву руку вгору, ліву за 

голову. 5 - 8 - те ж, але праву за голову. Повторити 6 - 10 разів. Темп повільний. 

5. 1 - випад вліво, руки в сторони. 2 - 3 - руки вгору, два пружних нахилу вправо. 4 - і.п. 5 - 8 - 

те ж в інший бік. Повторити 4 - 6 разів. Темп середній. 

6. Праву руку на пояс, лівої підтримуватися за опору. 1 - мах правою ногою вперед. 2 - мах 

правою ногою назад, захлестивая гомілку. Те ж саме виконати лівою ногою. Повторити по 6 - 

8 махів кожною ногою. Темп середній. 

7. 1 - 2 - праву ногу назад на носок, руки злегка тому з поворотом долонь назовні, голову 

нахилити назад. 3 - 4 ногу приставити, руки розслаблено опустити, голову нахилити вперед. 5 

- 8 той же, відставляючи іншу ногу назад. Повторити 6 - 8 разів. Темп повільний. 

  

Приблизний комплекс вправ для очей: 

1. Закрити очі, сильно напружуючи очні м'язи, на рахунок 1-4, потім розкрити очі, розслабити 

м'язи очей, подивитися в далечінь на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів. 

2. Подивитися на перенісся і затримати погляд на рахунок 1-4. До втоми очі не доводити. 

Потім відкрити очі, подивитися вдалину на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів. 

3. Не повертаючи голови, подивитися направо і зафіксувати погляд на рахунок 1- 4. Потім 

подивитися вдалечінь прямо на рахунок 1-6. Аналогічно проводяться вправи, але з фіксацією 

погляду вліво, вгору, вниз. Повторити 3-4 рази. 

4. Перевести погляд швидко по діагоналі: направо вгору - наліво вниз, потім прямо в далечінь 

на рахунок 1-6, потім наліво вгору - направо вниз і подивитися вдалину на рахунок 1-6. 

Повторити 4-5 разів. 

  

Висновки 

Так, нам всім зрозуміло те, що для того, щоб підтримувати свій організм на протязі робочого 

дня, то потрібно декілька раз в день виконувати нескладний комплекс вправ, за допомогою 

яких зміцнюється хребет та серцево-судинна система. Необхідно, також, робити фізичні 

вправи для активізації кровообігу та  для відновлення енергії. 



Будь-яке фізичне навантаження робить людський організм міцнішим та стійким до 

різноманітних захворювань. 

Фізичні вправи є одним з важливих елементів сучасного комплексного лікування або 

попередження хвороби. Згідно з сучасними уявленнями, дія фізичних вправ при гіподинамії 

тісно пов’язана з загальним і місцевим тонізуючим впливом на людину, яка веде 

малорухливий спосіб життя. Вони сприяють нормалізації функцій організму, що призводить, 

у свою чергу, до швидшого відновлення працездатності. 

Поза всіляким сумнівом, даний комплекс фізичних вправ здатний підвищити активне 

функціонування всіх органів та систем при гіподинамії і успішно сприятиме охороні здоров’я 

наших громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКС ЗРВ В ПАРАХ №2 

 

1. В.п.: стоячи спиною один до одного, 

тримаючись один за одного розведеними в бік 

руками. Одночасно повороти тулубом  

(почергово праворуч та ліворуч). 

2.  В.п.: те ж, тільки руки в горі. Обертаючі рухи 

корпусом (почергово праворуч та ліворуч). 

3. В.п.: стоячи спиною один до одного, взявшись 

під руки. Одночасні присідання. Спинами 

тісно притиснуті, ноги опираються на всю 

ступню. 

4. В.п.: стоячи спинами, тримаючись за руки 

наверху. Перший робить глибокий нахил з 

торканням руками землі. Другий – перекид 

через спину першого. 

5. В.п.: перший лежачи тримається за ноги 

стоячого за його головою другий. Піднімаючи 

(почергово) прямі ноги, лежачий носками 

торкається грудей партнера. Той відштовхує 

ноги першого. 

6. Перекиди назад. 

7. В.п.: поруч один за другим. Перший 

тримається за шию другого, повисає, піднімає 

ноги і робить ними перехресні рухи. Другий 

утримує рівновагу за рахунок розставлених ніг 

і легкого відхилення назад. 

8. В.п.: перший в упорі на руках; другий тримає 

першого за ноги. Просування вперед 

(«тачка»). 

9. В.п.: перший в упорі лежачи схопившись 

ногами за спину другого. Другий підтримує 

першого під живіт. Стоячий, відхилившись 

назад, піднімає тулуб першого догори. 

Перший допомагає другому, відштовхуючись 

руками від підлоги. Повільно повертатись у 

в.п.  

10. Перший  схопившись за  другого навколо 

поясу і перевертає так, щоб той не торкнувся 

підлоги. 

11. Вистрибування грудьми один на одного. Руки 

розведені в нарізно - донизу. 

12. Натиск один одного грудьми з метою 

виштовхнути за межу. Змагання. 

13. В.п.: спинами один одного, руки догори. 

Перший тримає руки другого і повільно тягне 

його вперед-вверх до себе на спину, трохи 

нахилившись вперед. Ноги другого повисають 

вільно. 

 

 



 

 

 

Практичне заняття №57-58 

1. Загальна фізична підготовка 



2. Опраюцвання комплексу вправ впарах №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. В.п.: обличчям один до одного на носках, 

упираючись один в одного руками. Згинання і 

випрямлення рук (тулуб прямий). 

2. В.п.:  напівприсід обличчям один до одного, 

взявшись один за одного схрещеними руками. 

Повороти тулуба перетягуванням («пиляння 

дерева»). 

3. В.п.: сидячи спиною один до одного і 

утримуючись за підняті догори руки. Нахили 

вперед з підняттям партнера на себе. 

4. В.п.: обличчям один до одного, ноги нарізно, руки 

на плечах товариша. Одночасні пружинні нахили 

тулуба вперед. 

5. В.п.: один лежить на спині, ноги разом підняті на 

90, утримує за ногу другого, який стоїть у нього 

за головою. Почергові рухи притиснутими один 

до одного ногами ліворуч і праворуч. 

6. В.п.: сидячи на стегнах товариша, ноги нарізно, 

руки за головою, нахил вперед і назад. Другий в 

упорі на колінах тримає ноги першого. 

7.  В.п: один лежить на спині, руки вздовж тулуба, 

ноги нарізно, виконує ногами «ножиці»  за 

допомогою другого, який стоїть в положенні ноги 

нарізно. 

8. В.п.: обличчям один до одного утримуючись за 

руки. Одночасний перекид ніг через зімкнуті 

руки. Здійснити оберт, переходячи до в.п. 

9. В.п.: сидячи обличчям один до одного, ноги 

прямі, злегка підняті над підлогою, руки нарізно. 

Кругові рухи ногами, кругом ніг товариша. 

10. В.п.: стоячи близько один до одного, перший 

тримається руками за шию другого у висі 

піднімає ноги і випрямляє вперед. 

11. В.п.:  присід  тримаючись за руки один одного, 

одна нога в бік. Стрибком змінити ногу. 

12. В.п.: один в упорі на колінах , ноги розведені. 

Другий просовує під товариша ноги і затискує у 

нього на спині, упираючись руками за щиколотки 

товариша. Рух вперед. 

13. В.п.: тримаючись за руки. Змагання: хто кому 

наступить на ногу. 

 

 

 



Практичне завдання №59-60 

1. Скласти та опрацювати комплекс вправ професійно-прикладної фізичної гімнастики, з 

урахуванням вашої фахової підготовки. 

Складання комплексу вправ: на що звернути увагу 

Основними засобами професійно-прикладної фізичної підготовки є: 

- фізичні вправи (прикладні та види спорту). 

До додаткових засобів відносяться: 

-  гігієнічні; 

- фактори і оздоровчі сили природи. 

В основі підбору засобів ППФП лежать принципи: 

1. Адекватності психофізіологічного впливу вправи вимогам професії; 

2. Принцип позитивного перенесення. 

Виконання вправ: 

Кожну вправу слід починати в повільному темпі і з невеликою амплітудою рухів з 

поступовим її збільшенням. Між серіями з 2-3 вправ (а для силових вправ - після кожного) 

виконуються вправи на розслаблення або повільний біг (20-30 с). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орієнтовні навчальні нормативи 

Рік 

вивче

ння 

Навчальні нормативи 

Рівні компетентності 

низький середній достатній високий 

1(6) 

рік 

вивчен

ня 

Підтягування (кількість разів) 

юн. у висі до 4 4 8 11 

дівч. 

у висі 

лежачи 

до 6 6 16 20 

Згинання та розгинання рук в 

упорі лежачи (кількість разів) 

юн.  

від підлоги 
до 15 15 22 30 

дівч. 

від лави 
до 7 7 13 15 

Нахил уперед з положення 

сидячи (см) 

юн. до 3 3 6 10 

дівч. до 11 11 15 18 

Піднімання тулуба в сід за 60 с 

 

юн. до 20 20 40 55 

дівч. до 18 18 38 48 

Стрибки через скакалку за 30 с. дівч. до 50 50 65 75 

2(7) 

рік 

вивчен

ня 

Підтягування (кількість разів) 

юн. 

у висі 
до 5 5 9 12 

дівч. 

у висі 

лежачи 

до 8 8 17 22 

Згинання та розгинання рук в 

упорі лежачи (кількість разів) 

юн.  

від підлоги 
до 15 15 25 35 

дівч. 

від лави 
до 9 9 13 16 

 
 

Комплекси вправ надаються для оцінювання в google classroom. 

Виконання нормативів необхідно надати у вигляді відео. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Підсумкові тести 

Тест №1 

 Запитання 1 

Яка основна фізична якость потрібна для 1-3 підтягувань на високій перекладені 

варіанти відповідей 

 гнучкість 

 

 швидкість 

 

 сила 

 

 витривалість 

 

Запитання 2 

До процедур, що гартують відносять - 

варіанти відповідей 

 обтирання, обливання холодною водою 

 

 біг на свіжому повітр 

 

 ходьба в лісі 

 

 грязьові ванни 

 

Запитання 3 

Види побудов на уроці фізичної культури: 

 варіанти відповідей 

 колона, шеренга, коло 

 

 лінійка 

 

 трапеція 

 

 

 

 

 

 



Запитання 4 

Яка основна фізична якість потрібна для бігу на довгі дистанції? 

 варіанти відповідей 

 швидкість 

 

 гнучкість 

 

 сила 

 

 витривалість 

 

Запитання 5 

Загартовуванням потрібно займатись - 

варіанти відповідей 

 періодично 

 

 постійно 

 

 за бажанням 

 

 залежно від погоди 

 

Запитання 6 

Постава це... 

варіанти відповідей 

 звичайне положення тіла 

 

 положення тіла при ходьбі 

 

 незвичайне положення тіла 

 

Запитання 7 

Ознаки надмірного стомлення є: 

варіанти відповідей 

 почервоніння 

 

 пітливість 

 

 блідість, нудота 

 

 втомленість 



Запитання 8 

Як ще називають легку атлетику? 

варіанти відповідей 

 Королева стадіону 

 

 Королева спорту 

 

 Принцеса спорту 

 

Запитання 9 

Як називають дистанцію в 42 км. 195м.? 

варіанти відповідей 

 Спринтерський біг  

 

 Крос 

 Марафон 

Запитання 10 

Як називається передчасно (до команди стартера) розпочатий біг? 

варіанти відповідей 

 Аут 

 

 Фальстарт 

 

 Біг без команди 

 

Запитання 11 

Біг на короткі відстані це ? 

варіанти відповідей 

 60м, 200м. 500м 100м 

 

 60м,  30м, 200м, 100м, 

 

 30м, 100м, 200м, 300м. 

 

 

 

 



Запитання 12 

Фази бігу:... 

варіанти відповідей 

 фінішування 

 

 старт 

 

 фаза польоту 

 

 біг по дистанції 

 

 фінішний розгін 

 

 стартовий розбіг 

  



Тест №2  

1.Які спортивні дисципліни включає легка атлетика? 

 Біг, стрибки, метання, упори, кидки 

 

 Біг, стрибки, метання, спортивна ходьба, упори 

 

 Біг, стрибки, метання, упори, передачі 

 

 Біг, стрибки, метання, спортивна ходьба, багатоборства 

 

2.На які дистанції виконується спринтерський біг? 

 600 м, 1500 м, 3000 м 

 

 1000 м, 1500 м, 2000 м 

 

 100 м, 200 м, 400 м 

 

 800 м, 1000 м, 1500 м 

 

3.Які дистанції відносяться до середніх? 

  

 600 м, 800 м, 1500 м 

 

 100 м, 200 м, 400 м 

 

 1500 м, 2000 м, 10000 м 

 

 5000 м, 7000 м, 10000 м 

 

4.Які дистанції відносяться до довгих? 

 800 м,1500 м 

 

 5000 м, 10000 м 

 

 200 м, 400 м 

 

 600 м, 800 м 

 

 

 

 

 

 

 



 5.Яка довжина дистанції з марафонського бігу? 

 42 км 125 м 

 

 42 км 

 

 42 км 195 м 

  

 42 км 100 

 

 6.Назвіть вид бігу з перешкодами, серед яких є рів з водою? 

 Марафон 

 

 Естафета 

 

 Стипль-чез 

 

 Спринт 

 

7.На які дистанції виконується спортивна ходьба? 

  

 20 км, 50 км 

 

 30 км, 60 км 

 

 40 км, 70 км 

 

 55 км, 60 км 

 

8.Вкажіть, якого виду стрибків не існує. 

 Стрибок у висоту 

 

 Стрибок з жердиною у довжину  

 

 Стрибок у довжину  

 

 Потрійний стрибок 

 

9.Якої фази стрибка у довжину з місця не існує? 

 Розгін 

 

 Відштовхування 

 

 Політ 

 Приземлення 



10.Вкажіть, якої метальної (штовхальної) дисципліни не існує. 

 

 Метання молота 

 

 Штовхання ядра 

 

 Метання меча 

 

 Метання диска  

 

11.Скільки видів змагань включено до чоловічого легкоатлетичного багатоборства? 

 

 3 

 

 7 

 

 10 

 

 12 

 

12.Скільки видів змагань включено до жіночого легкоатлетичного багатоборства 

 4 

 

 6 

 

 7 

 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	В сучасному світі є багато людей, які захарактером своєї професійної діяльності мало рухаються. Такий малорухливий спосіб життя називають гіподинамією.
	1. Випад і поворот.
	2. Нахиляйся, затримайся і розтягуйся
	3. Глибокі присідання
	4. Дихання
	Вправи для спини:
	Зарядка і «розрядка» для кистей рук:
	Прості вправи при сидячій роботі:

	Вправи при сидячій роботі для жінок: 15 ефективних вправ

