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ВСТУП 
Фізичні вправи являють собою рухові дії людини, що 

виконуються так, як це необхідно для рішення задач фізичного 
виховання. Або, інакше кажучи, це рухова активність людини, 
організована у відповідності  з закономірностями фізичного 
виховання. 

Таким чином, далеко не всі дії можуть бути названі фізичними 
вправами. Головна відмінність останніх – відповідність форми і змісту 
дій сутності фізичного виховання, тобто вони повинні навчати і 
розвивати фізично. Так, ходьба є фізичною вправою тільки в тому 
випадку, якщо виконується вірно, а навантаження від її виконання 
сприяє поліпшенню фізичних можливостей людини. 

Фізичних вправ дуже багато. Щоб успішно орієнтуватися в цьому 
різноманітті і правильно їх використовувати, необхідно класифікувати 
вправи за будь-якою ознакою. В історії фізичного виховання відомі 
різноманітні класифікації. В деяких з них (наприклад, сокольській 
гімнастиці XIX ст.) за основу класифікації бралися формальні ознаки – 
вправи поділялися на рухи зі снарядами, на снарядах і без снарядів; 
класифікувались вправи за анатомічною ознакою, як в шведській 
гімнастиці XIX ст., і т.д. Якщо розглядати класифікацію вправ з 
позиції біомеханіки, то вправи необхідно поділяти на циклічні, 
ациклічні і комбіновані; фізіологи воліють говорити про вправи, що 
виконуються в різноманітних зонах потужності. Тобто шляхів і 
підходів до класифікації фізичних вправ також багато. 

Регулярні заняття різноманітними фізичними вправами і спортом 
в навчальному процесі у ВНЗ дають організму додатковий запас 
міцності, підвищуючи стійкість організму до найрізноманітніших 
чинником зовнішнього середовища. Фізичне виховання і спорт в 
навчальному процесі використовується як засіб активного розвитку 
індивідуальних і професійно значимих для студентів якостей, вони 
використовуються як засіб досягнення ними фізичного вдосконалення, 
як засіб соціального становлення майбутніх фахівців. 

 Всебічний розвиток фізичних здібностей у людини стає 
необхідною умовою ефективної трудової діяльності й творчої участі в 
суспільному виробництві. Сьогодні потрібно вдосконалювати 
традиційні й впроваджувати нові форми і методи проведення 
оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи. 

 Підтримка працездатності та здорового стану - важлива умова 
успішного навчання і подальшої професійної діяльності студентів 
ХДУХТ. 
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 Необхідність використання методів фізичного виховання в 
період навчання студентів у ВНЗ випливає з суспільної істини про 
вплив фізичного здоров'я на психічні функції людини, і навпаки. 

 В даний час встановлено, що оптимальна рухова активність 
впливає стимулюючим чином на функції центральної нервової 
системи та психічну діяльність людини. 

 У зв'язку з введенням досить важких тестів і високих нормативів 
оцінки фізичної підготовленості студентів, 4-х годин занять на 
тиждень фізичними вправами недостатньо. Крім занять в загальних і 
спеціальних медичних групах з фізичного виховання необхідні 
самостійні заняття фізичними вправами. 

 Самостійні заняття повинні бути обов'язковою складовою 
здорового способу життя студентів. Вони заповнюють дефіцит рухової 
активності і сприяють більш ефективній підготовці до складання 
державних тестів і нормативів. 

 Фізична культура і спорт – засоби творення гармонійно 
розвиненої особистості. Вони допомагають зосередити усі внутрішні 
ресурси організму на досягнення поставленої мети, підвищують 
працездатність, дозволяють втиснути в рамки короткого дня 
виконання всіх запланованих справ, виробляють потребу в здоровому 
способі життя. 

 Сьогодні потрібно вдосконалювати традиційні й застосовувати 
нові форми і методи проведення масової оздоровчої, фізкультурної та 
спортивної роботи. Фахівці, що виходять зі стін ВНЗ, повинні бути 
підготовлені до пропаганди і розвитку фізичної культури і спорту в 
трудовій діяльності, глибоко розуміти їх позитивний вплив на 
економічні показники виробництва. 

Головною  ідеєю методичних рекомендацій  є розробка основних 
принципів побудови та організації системи масової фізкультурно-
оздоровчої і спортивної роботи в умовах ВНЗ, методики 
організаторської діяльності в області спорту, надання конкретних 
рекомендації щодо основних напрямів розвитку фізичної культури у 
ВНЗ. 
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ПРОСТІ ГІМНАСТИЧНІ ВПРАВИ 

1. Почергові нахили голови вправо, вліво, вперед та назад. 
2. Повороти голови вправо та вліво. 
3. Колові рухи головою вправо та вліво. 
4. Комплексні вправи, що складаються зі сполучення попередніх 

(нахили голови вперед та назад, повороти голови вліво та вправо й т.д.). 
Виконуються в положеннях стоячи та сидячи. 

5. Рухи вперед, назад, вниз, вгору, в сторони (рис. 1). 
6. Ривки вгору (рис. 2). 
7. В. п. руки перед грудьми. Одночасно розгинаючи, енергійно 

розвести їх у сторони. Повернутися в в. п. (рис. 3). 
8. В. п. те ж. Енергійно двічі підряд розвести руки в сторони, 

випрямити їх. Повернутися в в. п. 
9. Колові рухи руками (почергове й одночасне): права або ліва 

назад, вперед (рис. 4); одночасно перед собою вправо й вліво (рис. 5); 
навхрест (рис. 6). 

10. Почергові колові рухи вперед та назад - «млин» (рис. 7). 
11. Складні колові рухи вгору, вниз, назад; колові рухи 

обома руками перед собою (по два рази вправо та вліво, рис. 8). 

12. Для черевного преса: нахили назад з в. п. стоячи на колінах 
(рис. 9). 

13. Для бічних м'язів: нахили вправо та вліво зі стійки ноги 
нарізно, руки на поясі (рис. 10). 

14. Повороти з в. п. стоячи та сидячи (рис. 11). 
15. Для м'язів спини. Нахили вперед з в. п. стоячи й сидячи 

(рис.12). 
16. Різкі нахили вперед з в. п. стоячи на колінах і сидячи (рис. 13). 
17. Складне (як би поєднує впр. 11-15): наприклад - два нахили 

вправо та назад, потім вліво та вперед (рис. 14). 

18. Махи вперед, назад і в сторони з положення стоячи, сидячи й 
лежачи (рис. 15). 

19. Ривки прямими й зігнутими ногами за допомогою рук з 
положення стоячи та лежачи (рис. 16). 

20. Присідання (рис. 17). 
21. Махи ногами (прямими й зігнутими) в в. п. стоячи та 

лежачи. 
22. Підскоки з в. п. стоячи та в присіді на місці; просуваючись 

вперед з поворотами. 
23. Складні (складаються з впр. 19-21): підскіки на місці, два - ноги 
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разом, два – в присіді (рис. 18). 

КОМПЛЕКСНІ ВПРАВИ 

24. Підскоки на обох ногах на місці з рухами рук. На кожному 
підскоку піднімати руки вперед і в сторони (рис. 19). 

25. В. п. основна стійка. Стрибки: ноги нарізно, руки - через 
сторони вгору (хлопок) (рис. 20). 

26. Підскоки поштовхом обох ніг з поворотом на 90° і з махом руками 
(рис. 21). 

27. Два стрибки вперед в в. п. ноги разом з одночасними коловими 
рухами рук вперед. Два стрибки назад з одночасними коловими рухами 
рук назад (рис. 22). 

28. Так само, як впр. 19, але з коловими рухами зігнутих рук 
вперед, потім назад. 

29. По два стрибка вправо та вліво з одночасним коловими 
рухами зігнутими руками у ліктьових суглобах (рис. 23). 

30. Стрибки поштовхом обох ніг на місці (ноги разом) з одночасними 
рухами рук зверху вниз. У нижньому положенні руки схрещувати (рис. 24). 

31. Чотири стрибки на правій нозі й навпаки. Руки - в сторони 
(рис.25). 

32. В. п. основна стійка. Руки вперед. Махи ногами вперед 
(носками діставати долоні різнойменних рук) (рис. 26). 

33. Почергові махи ногами назад, одночасно рухи руками назад (рис. 27). 
34. Стрибки з почерговим відведенням ніг у сторони й хлопками 

над головою (рис. 28). 
35. В. п. основна стійка. Присісти, руки в сторони; встаючи, 

відвести праву (ліву) ногу вбік і підняти руки через сторони вгору (рис. 
29). 

36, В. п. ноги нарізно, руки в сторони. Стрибки з підніманням - 
однієї ноги по черзі вперед та з'єднанням рук під нею (рис. 30). 

37. В. п. ноги разом, руки в сторони. Подвійний стрибок на місці 
з перехрещуванням рук знизу перед собою. Потім подвійний стрибок з 
одночасними круговими рухами рук, починаючи знизу (рис. 31). 

38. В. п. ноги нарізно, руки опущені. Три стрибки на місці, 
четвертий -з рухом рук вгору й з хлопком над головою (рис. 32). 

39. В. п. як у впр. 38. Три стрибки на місці, четвертий - з махом 
обох ніг вперед. Руками дістати носків ніг (рис. 33). 
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40. В. п. стійка, ноги нарізно, руки в сторони. Коло руками вниз-
вперед до рівня грудей. Повернення в в. п., двічі прогнутися назад (рис 
34.). 

41. В. п. стійка, ноги нарізно, руки вгорі. Два кола прямими руками 
вперед, потім два нахили вперед; руками торкнутися стоп або підлоги між 
ногами (рис. 35). 

42. В. п. руки вперед. По чотири кола руками вгору-вниз, потім 
вправо-вліво з одночасним поворотом тіла (рис. 36). 

43. В. п. стійка ноги нарізно, права рука зігнута в лікті за спиною, 
ліва - над головою. Різкі подвійні нахили тіла по черзі вправо й вліво зі 
зміною положення рук (рис 37). 

44. В. п. стійка ноги нарізно, руки вгорі. Два кола руками вліво, 
потім два нахили тіла вліво. Те ж вправо (рис 38). 

45. В. п. стійка ноги нарізно, руки в сторони. Нахиляючись 
вперед, одночасно виконати (1-2 рази) вільні рухи руками вперед, 
випрямитися; два нахили тулуба назад, руки розвести в сторони 
долонями вгору (рис 39). 

46. В. п. як в впр. 45. Нахиляючи тіло вперед з поворотом вліво, правою 
рукою торкнутися лівої стопи. Повернутися в в. п. Те ж з поворотом тулуба 
вправо (рис. 40). 

47. В. п. стійка ноги нарізно, руки перед грудьми. Поворот 
тулуба вліво, два ривки ліктями назад, руки в сторони й два нахили 
тулуба назад (рис. 41). Те ж з поворотом тулуба вправо. 

48. В. п. сидячи на полу, ноги розведені, руки вгорі. Нахили 
тулуба вперед, руками торкнутись лівої стопи, підлоги між ніг і правої 
стопи (рис. 42). 

49. В. п. сидячи на полу, ноги розведені, руки вгорі. Два нахили 
тулуба вперед, руками торкнутись стоп. Випрямлюючись, виконати ривок 
руками назад (рис. 43). 

50. В. п. як в впр. 49. Лівою рукою два рази торкнутися правої 
стопи, права рука витягнута назад (рис. 44). 

51. В. п. стійка на лівому коліні. Права нога відведена вбік, руки 
вгорі. Круговий рух руками вправо, два нахили тіла вправо (рис. 45). Те ж 
в іншу сторону, змінивши положення ніг. 

52. В. п. стійка, ноги разом, руки на поясі. Два рази присісти, 
встати; два рази нахилитися вперед (рис. 46). 

53. В. п. як в впр. 52. Присівши на праву ногу й витягнувши ліву вбік, 
три нахили тулуба вліво (рис. 47). Те ж (помінявши положення ніг) в іншу 
сторону. 

54. В. п. основна стійка. Два рази присісти, піднятися, крок вліво 
й два нахили вперед (дістати пальцями стопи) (рис. 48). Те ж в іншу 
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сторону. 
55. В. п. основна стійка. Руки на поясі. Випад лівою ногою вперед, 

потім три нахили тулуба назад. Повернутися в в. п. (рис. 49). Те ж з випадом 
правою ногою. 

 
56. В. п. як в впр. 55. Випад по черзі лівої (правої) ногою вбік і 

три нахили тулуба вправо (вліво, по черзі) (рис. 50). 
57. В. п. стійка на колінах, руки в сторони, долонями вгору. Три 

пружні присідання, повернутися в і. п., два нахили назад (рис. 51). 
58. В. п. ноги разом, руки в сторони, долонями вгору. Двічі 

присісти, випрямитися, прогнутися назад, випрямитися (рис. 52). 
59. В. п. основна стійка. Три нахили тулуба вперед, випрямитися, 

мах лівою ногою вперед з хлопком руками під нею (рис. 53). Те ж з махом 
правою ногою. 

60. В. п. стійка ноги нарізно, руки на поясі. Згинаючи праве, (потім 
ліве) коліно, нахилитися вліво (вправо), повернутися в в. п. Два нахили 
назад (рис. 54). Одночасно можна розводити руки в сторони. 

61. В. п. основна стійка, руки на поясі. Два нахили тулубаа вперед, 
випрямитися, упор присівши, упор лежачи, два рази зігнути й випрямити руки, 
встати (рис. 55). 

62. В. п. полуприсід, руки на поясі. Випад правою (лівою) ногою 
вперед. Три нахили тулубаа назад, піднімаючи руки вперед-вгору, 
повернутися в в. п. (рис. 56). 

63. В. п. як в впр. 62. Два пружні присідання, піднятися, стрибком 
ноги нарізно, нахилитися вперед, лівою рукою торкнутися правої стопи, 
праву руку відвести назад (рис. 57). 

64. В. п. упор присівши. Стрибком перейти в положення упор лежачи. 
Згинаючи руки, підняти праву ногу, випрямити руки, опустити ногу, 
стрибком в в. п. (рис. 58). 

65. В. п. лежачи на животі, руки вгору. Поперемінно піднімати 
праву руку й ліву ногу, і навпаки (рис. 59). 

66. В. п. основна стійка, руки вгорі. Коло руками вправо (вліво). 
Витягнувши ліву ногу вбік, два нахили тулуба вправо. Повернутися в в. п. 
(рис. 60). 

67. В. п. як в впр. 90. Коло руками вперед. Пружний присід, 
випрямитися, нахилившись вперед, долонями торкнутися підлоги. 
Повернутися в в. п. (рис. 61). 

68. В.п. стійка, ноги нарізно, ліва рука на поясі, права - вгорі. 
Коло правою рукою вперед. Зігнувши праве коліно, подвійними 
ривками правою рукою торкнутися лівої стопи. На четвертому рахунку 
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прийняти в. п. і одночасно змінити положення рук (рис. 62). Те ж лівою 
рукою (зігнувши ліве коліно). 

69. В п. руки вгорі. Два стрибки вгору, одночасно - обертання  рук 
вперед, руки схрестити перед тілом. Стрибком ноги нарізно, нахилитися вперед, 
торкнутися руками стоп, випрямитися. Стрибком повернутися в в. п. (рис. 63). 

70. В. п. руки в сторони. Нахилитися вперед, одночасно схрестивши 
руки перед грудьми. Випрямитися. Повернутися в в. п. (рис. 64). 

71 В п. руки вгорі. Присідаючи, виконати два кругові рухи 
руками вперед. Мах правою ногою вперед, пальцями рук торкнутись 
стопи (рис. 65). Те ж з махом вперед лівою ногою. 

ВПРАВИ В ПАРАХ 

72. В. п. стоячи обличчям один до одного. Випад лівою ногою, 
правою рукою захвативши потилицю партнера, нахилити голову 
партнера вперед (рис. 66). Те ж, змінивши положення рук і ніг. 

73. Виконується, як і впр. 72, але з в. п. стоячи на колінах. 
74. В. п. один із гравців у стійці ноги нарізно, другий напроти нього 

в в. п. ноги нарізно, по черзі правою (лівою) рукою обхоплює потилицю 
партнера та намагається нахилити його голову вперед (рис. 67). Те ж, 
помінявшись ролями. 

75. В. п. стоячи обличчям один до одного, ноги нарізно, тіло 
одного нахилене вперед, руки на потилиці партнера. Партнер, що стоїть 
навпроти, обхопивши рукою (або обома) потилицю похилого, у момент, 
коли той намагається випрямитися, перешкоджає цьому (рис. 68). Те ж, 
помінявшись ролями. 

76. В. п. один у стійці ноги нарізно. Інший в такому ж положенні, 
тільки збоку, одною рукою обхопивши потилицю партнера, намагається 
нахилити його голову в свою сторону (рис. 69). Те ж в іншу сторону й 
змінивши положення рук. Потім помінятися ролями. 

77. В. п. стоячи обличчям один до одного, взявшись за руки. 
Ноги нарізно. Махові рухи руками в сторони та зі сторони-вгору (рис. 
70). Темп виконання як заданий, так і довільний. 

78. В. п. стоячи спиною один до одного, взявшись за руки (вгорі або 
на рівні плечей). Ноги нарізно. Кожний по черзі виконує по чотири нахили 
вперед (рис. 71). 

79. В. п. стоячи обличчям один до одного, взявшись за руки на 
рівні грудей. У довільному темпі відхилитися назад до повного 
розгинання рук. Згинаючи руки, повернутися в в. п. (рис. 72). 

80. В. п. стоячи спиною один до одного. П'яти стикаються. Руки 
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зчеплені на рівні стегон. Обоє нахиляються вперед. Потім одночасно 
знову займають в. п. Темп виконання вільний, але (по можливості) 
максимально швидкий. 

81. В. п. стоячи спиною один до одного. Ноги нарізно, кисті з'єднані 
(праві -вгорі, ліві - знизу). Ривки руками вниз-вгору через сторони (рис. 73). 
Те ж, змінивши положення рук. 

82. В. п. стоячи спиною один до одного, ноги нарізно. Руки з'єднані 
вгорі. Не роз'єднуючи рук, обоє повертаються навколо своєї осі. Вправу 
можна виконувати як стоячи, так і в русі (рис. 74). 

83. В. п. стоячи спиною один до одного, ноги нарізно. Руки з'єднані 
на рівні грудей. Кругові (воронкоподібні) рухи руками спочатку 
збільшуючи, а потім зменшуючи амплітуду (рис. 75). 

84. В. п. стоячи обличчям один до одного на відстані витягнутої 
руки. Руки кожного на плечах партнера. Ноги нарізно. Кілька нахилів тіла 
вперед з легким натиском на плечі партнера (рис. 76). 

85. Для бічних м'язів. В. п. стоячи спиною один до одного, 
взявшись за руки вгорі. По чотири нахили по черзі вліво й вправо (рис. 
77). 

86. Для м'язів спини й живота. В. п. стоячи спиною один до 
одного, взявшись за руки вгорі, ноги нарізно. По черзі нахиляючись 
вперед, кожен підіймає іншого на своїй спині (рис. 78). 

87. Для м'язів спини. В. п. стоячи спиною один до одного, приблизно в 
1 метрі один від іншого, руки вгорі, ноги нарізно. Обоє одночасно 
нахиляються вперед, торкнутись спершу щиколоток, потім підлоги. При 
третьому нахилі прагнуть схопити один одного за руки між ніг, після 
чого вертаються в в. п. (рис. 79). 

88. Для м'язів живота. В. п. стоячи обличчям один до одного, 
взявшись за руки хрест-навхрест. Ноги нарізно. Кілька нахилів ривком 
назад, піднімаючи руки. Повернутися в в. п. (рис. 80). 

89. Для бічних м'язів. В. п. як в впр. 89. Виконати рухи, показані 
на рис. 81. 

90. Для м'язів спини й бічних м'язів. В. п. стоячи обличчям один до 
одного, ноги нарізно , тіло нахилене вперед, руки вгорі, кисті партнерів 
з'єднані. Повільний поворот тіла за допомогою рук по черзі вліво й вправо 
(рис. 82). 

91. Для м'язів живота й спини. В. п. стоячи обличчям в метрі один 
від іншого, ноги нарізно, руки в сторони, долонями вгору. Поклавши 
руки на плечі один одному, по чотири рази нахилитися назад і вперед 
(рис. 83). 

92. Для м'язів живота й спини. В. п. лежачи на животі, обличчям 
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один до одного, приблизно в 0,5 м один від іншого. Руки в сторони. Три 
нахили назад, одночасно переводячи руки вгору; торкнутись рук 
партнера, повернутися в в. п. (рис. 84). 

93. В. п. стоячи спиною один до одного, ноги нарізно, руки в 
сторони, кисті з’єднані. Повороти тіла вліво й вправо в довільному 
темпі. Вправу можна виконувати в положенні сидячи (рис. 85). 

94. В. п.: один з партнерів лежить на правому боці, руки вгорі. 
Другий, присівши, підтримує ноги лежачого. З положення лежачи 
кілька нахилів ривком тіла вліво, з хлопком долонями над головою (рис. 
86). Те ж, повернувшись на інший бік. Після цього партнери змінюються 
ролями. 

95. Для м'язів спини й живота. В. п.: сидячи обличчям один до 
одного, взявшись за руки, ноги нарізно, упираючись у п'яти партнера. 
Поперемінні перетягування один одного (рис. 87). 

96. В. п. стійка ноги на ширині плечей; руки одного з партнерів на 
плечах іншого. Махові рухи лівою (потім правою) ногою вперед та назад 
(рис. 88). 

97.  В. п. як в впр. 96. Кругові рухи правими (потім лівими) 
ногами в різних напрямках. 

98. В. п.: стоячи обличчям один до одного, ноги разом, руки на 
плечах партнера. Підскоки на лівій нозі з одночасним відведенням 
правої вбік. Потім підскоки на правій з відведенням лівої вбік (рис. 89). 

99. В. п. стоячи обличчям один до одного, ноги нарізно, руки на 
плечах партнера, стрибки на обох ногах із просуванням вліво-вправо 
або назад. 

100. Те ж, що й в впр. 99, але в присіді. Через велике навантаження 
на ноги цей варіант виконують менше число разів. 

101. В. п. стійка один проти одного, взявшись за руки, 3 
одночасних стрибки вгору. На четвертому, повернувшись на 180° і не 
роз'єднуючи рук, помінятися місцями (рис. 90). 

102. В. п. присівши один проти одного, руки кожного на плечах 
партнера, права нога відставлена вбік. Присісти на лівій нозі, піднятися (рис. 91). 
Те ж на правій нозі. 

103. В. п. у присіді спиною один до одного, зчепившись ліктями. 
Підскіки на місці й у русі в різних напрямках. 

104. В. п. основна стійка. Партнери впираються один на одного 
спинами. Руки витягнуті вперед. Мах правою ногою вперед, 
намагаючись носком дістати долонь. Те ж лівою (рис. 92). 

105. В. п. як в впр. 105. Присісти на лівій нозі, праву витягнути 
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вперед. Не встаючи, змінити положення ніг. Повернутися в в. п. (рис. 
93). 

106. В. п. у присіді один проти одного, тримаючись за руки в 
стрибку махом ліву ногу вбік повернутися в в. п. (рис. 94). Те ж з махом 
праву ногу вбік. 

107. В. п. стоячи обличчям один до одного, тримаючись за руки, 
носки разом. Нахиляючись назад до повного випрямлення рук, 
виконати три присідання. Повернутися в в. п. (рис. 95). 

108. В. п.: стоячи обличчям один до одного, тримаючись лівою 
рукою за стопу піднятої ноги партнера. Стрибки на місці, потім у русі вліво 
й вправо, вперед та назад (рис. 96). Те ж, помінявши положення рук і ніг, а 
потім помінявшись ролями. 

ІГРОВІ КОЛЕКТИВНІ ВПРАВИ 
109. Ходьба в колоні «змійкою». Перший гравець колони 

простягає праву руку між ніг назад. Другий бере його праву руку лівою, 
а сам протягує праву руку між ніг назад і т.д. Взявшись за руки таким 
чином, гравці йдуть вперед (рис. 97). 

110. Ходьба в колоні, взявшись за нижню частину гомілки 
(«стонога»), 6-8 гравців стають в колону. Кожний нахиляється вперед, 
(перший ступає руками по підлозі). Ходьба виконується за сигналом 
(«Вліво!», «Вправо!») ритмічно й у ногу (рис. 98). 

111. Біг у колоні. 8-10 гравців утворюють колону. Перший 
протягненою назад правою рукою бере ліву руку другого й т.д. 
Взявшись за руки таким чином, гравці біжать у різних напрямках (рис. 
99). 

112. Стрибки в колоні. Кожний у колоні кладе руки на плечі 
стоячого спереду і за сигналом всі виконують стрибки вперед або назад. 

113. Підскоки в колоні. Кожний витягує назад ліву ногу, бере 
лівою рукою ногу стоячого попереду, а праву руку кладе на його плече. 
За сигналом всі починають підскоки на правій нозі (рис. 100). Через 
якийсь час змінюють положення рук і ніг. 

114. Підскоки в колоні. Замикаючий колону витягує вперед ліву 
ногу, а правою рукою опирається на плече стоячого попереду. Той, у 
свою чергу, лівою рукою бере за гомілкостоп його ліву ногу, а правою 
опирається на плече стоячого попереду (рис. 101) і т.д. По сигналу всі 
виконують підскоки на правій нозі. Через якийсь час змінюють 
положення рук і ніг. Всі вправи виконуються ритмічно (під рахунок). 

115. Парне. «Перевезення в тачці». Один гравець просувається 
вперед в упорі лежачи, інший йде позаду й тримає його ноги за 
гомілкостоп. «Ступаючи» руками «тачка» рухається вперед. Час від часу 
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мінятися ролями. 
Варіант. Передній - в упорі лежачи позаду. У цьому випадку 

треба застерегти гравців: вони повинні рухатися повільно й тільки 
вперед. 

116. Вправа для трьох. «Подвійна тачка». Спереду поруч в упорі 
лежачи –двоє, позаду третій обхоплює руками ноги кожного з них (рис 
102). 

117. Парний перекид вперед, взявшись за руки. Двоє стоять поруч 
взявшись за опущені руки. Ходьба на місці, потім повільний біг і 
перекид вперед, тримаючись за руки (рис. 103). 

Варіант: те ж, взявшись за передпліччя. 
118.Парне. «Живе дерево». Один - у положенні ноги ширше 

плечей, руки в сторони, на рівні плечей («дерево»). Інший заскакує йому 
на спину, пролізає під його руками, не торкаючись ногами землі (рис. 
104). Періодично партнери змінюються ролями. Вага й сила партнерів 
повинні бути приблизно однаковими. 

119. Парне. Перенесення партнера на спині. Гравець заскакує на 
спину стоячого попереду, що проходить (або пробігає) із цим вантажем 
певну відстань. Після цього зміна ролей. Тут теж треба стежити, щоб 
сила, вага й ріст партнерів були по можливості однакові. 

120. Парне. Перенесення партнера на груді. В. п.: один навпроти 
одного. Один з них руками й ногами обхоплює шию й талію другого 
(рис. 105). Ходьба або повільний біг на кілька метрів. Потім зміна 
ролей. І тут не можна випустити з уваги правильність підбора пари. 

121. Парне. Перенесення партнера на руках. Одною рукою 
партнер обхоплює ноги товариша, другою спину. Так проходять певну 
відстань (рис. 106), після чого партнери змінюються ролями. 

122. Парне. Перенесення партнера, «як мішок». Стоячого позаду 
товариша схопити за руки, звалити на спину й нести, нахилившись вперед 
(рис. 107). Через якийсь час помінятися ролями. 

Варіант: те ж на одному плечі (рис. 108). 
123. Парне. «Півнячий бій». Партнери стоять один проти одного 

кожний на одній нозі. Стрибаючи зі зв'язаними руками, намагаються 
плечем штовхнути один одного (рис. 109) так, щоб зіштовхнути на 
обидві ноги. 

124. Парне. «Ходьба по вогню». Двоє стоять близько один проти 
одного, намагаючись наступити один іншому на ногу й не допустити того ж зі 
сторони суперника (рис. 110). 

125. Парне. Двоє один проти одного на відстані половини 
витягнутої руки, у присіді. Руки зігнуті на рівні грудей, долонями 
вперед. Ціль кожного вивести партнера з положення рівноваги, 
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штовхаючи долонями в долоні (рис. 111). 
126. Парне. Удари по руках в упорі лежачи. Партнери один 

проти іншого в упорі лежачи. Голови їх майже стикаються. Завдання 
кожного: ударити партнера по руках і не допустити того ж з боку 
партнера (рис. 112). 

127. Парне. В. п. стоячи спиною один до одного в положенні ноги 
нарізно. Обоє нахиляються вперед і беруть один одного за руки. У цьому 
положенні намагаються перетягнути один одного (рис. 113). Якщо хват 
одною рукою, то треба час від часу змінювати положення рук. 

128. Парне. «Перетягання руками підводячись». Партнери - один 
проти одного сидячи, ноги нарізно (рис. 114). Стикаючись стопами, 
беруть один одного за зап'ястя. Із цього положення перетягають один 
іншого, підводячись. 

129. Парне. В. п. стоячи один проти одного. Кожний, піднявши 
одну ногу, зачіпає партнера за підколінний згин (рис. 115). У цьому 
положенні змагаються: хто кого перетягне. Час від часу змінюють 
положення ніг. 

130. Парне. Кожний витягує вперед ліву ногу, а правою рукою 
хватає партнера за стопу. Ліву руку кладе на праве плече партнера (рис. 
116). Кому вдасться перетягнути суперника? 

Варіант: те ж, обхоплюючи стопу витягнутої вперед ноги обома руками 
(рис. 117). 

131. Парне. В. п. стоячи спиною один до одного (рис. 118). 
Відстань між п'ятами партнерів повинна бути приблизно у дві ступні. 
Руки вільно опущені або переплетені. Упираючись спинами один в 
іншого, але не допомагаючи собі руками, обоє одночасно сідають і 
встають. 

132. Парне. В. п. один проти одного, стійка ноги нарізно, ліва спереду. 
Зовнішні краї стоп стикаються. Правими (або лівими) руками партнери 
намагаються вивести один іншого з рівноваги (рис. 119). Через якийсь час 
змінити положення рук і ніг. 

133. Парне. В. п. один проти одного в упорі лежачи. Взявшись 
один за іншого правими руками (рис. 120), намагаються перекинути 
один одного на землю. Положення рук через якийсь час змінювати. 

Зразки вправ розважального характеру. 
134. Ходьба по-ведмежі. В упорі стоячи, зігнувшись йти вперед, 

не згинаючи коліна. 
135. Ходьба по-собачі. Ходьба в упорі присівши в різних 

напрямках -вперед, назад, у сторони. 
136. «Вовчі стрибки». З положення упор присівши стрибки 

вперед, відштовхуючись обома руками або обома ногами. 
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137. «Жаб'ячі стрибки». В. п. присід. Руки торкаються землі між 
розведеними колінами. Витягнувши руки вперед, упор ними об підлогу, 
відштовхуючись ногами, стрибки. 

138. «Слонячі кроки». В упорі стоячи, зігнувшись із 
витягнутими руками й прямими ногами так, щоб ліві рука й нога 
«крокували» одночасно. 

139. «Накульгуюча лисиця». З в. п. упор присівши, одна нога 
піднята, ходьба на трьох кінцівках вперед, назад і в сторони. 

140. В. п. сидячи по-турецьки. Руки за головою. Послідовно: 
витягнути ноги, лягти на спину, піднятися без допомоги рук. 

141. В. п. в упорі лежачи позаду. Пересування вперед, назад і в 
інших напрямках. 
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СКЛАДНІ СИЛОВІ ВПРАВИ 

1. В. п. стійка ноги нарізно. Тіло нахилене вперед. Руки з 
обтяженням спереду. Кругові рухи тілом (по черзі вправо й вліво) (рис. 1). 

2. В. п. стійка ноги нарізно. Руки з гантелями опущені. Повороти 
тіла по черзі вліво (вправо) з одночасним нахилом назад і розведенням 
рук в сторони. Після трьох поворотів повернутися в в. п. (рис. 2). 

3. В. п. стійка ноги нарізно. Руки з обтяженням за головою. Лікті 
вгорі. Два нахили тіла вліво - випрямитися, вправо - випрямитися, два 
нахили вперед - випрямитися, два рази прогнутися назад - 
випрямитися. 

4. В. п. стійка на колінах. Руки з м'ячем (мішечком з піском) 
вгорі. Перекат на живіт, повернутися в в. п. М'яч не повинен торкатися 
підлоги. 

5. В. п. стійка ноги нарізно. Руки з гантелями розведені. Два 
повороти тіла вправо, два нахили вперед з торканням підлоги, 
випрямитися. Два повороти тіла вліво, два рази прогнутися назад (рис. 
3). 

6. В. п. лежачи на животі. Ноги розведені. Руки з обтяженням за 
головою. Прогнутися назад, одночасно повертаючи тіло вліво (рис. 4). 
Те ж в іншу сторону. Ноги по можливості зафіксувати. 

7. В. п. сидячи на підлозі. Ноги нарізно. Руки з обтяженням вгорі. 
Пружиністі нахили вперед, не торкнутись підлоги м'ячем. Вправу можна 
виконувати й без обтяження. 

8. В. п. лежачи на спині. Ноги розведені. Руки з м'ячем вгорі. 
Сісти й нахилитися вперед, м'ячем торкнувшись підлоги між ніг. 
Затиснувши м'яч щиколотками, підняти ноги й торкнутися м'ячем 
підлоги за головою (рис. 5). Спочатку виконувати вправу повільно, 
потім темп поступово підвищувати. 

9. В. п. стійка ноги нарізно. Права рука витягнута вбік на висоті 
плечей, ліва зігнута перед грудьми. У руках обтяження. Змінювати 
положення рук. 

10. В. п. стійка ноги нарізно. Тіло нахилено вперед. Руки з 
гантелями розведені в сторони. Робити по два повороти туба по черзі 
вправо (рис. 6). 

11. В. п. основна стійка. Руки з обтяженням вгорі. Три пружні 
присідання, повернення в в. п. 
12. В. п.: стійка ноги нарізно. Руки з обтяженням розведені в 

сторони. На два рахунки повільно присідати, потім так само повільно 
вставати (рис. 7). 
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13. В. п. основна стійка. Руки з м'ячем підняті вгору. З 
лівої (правої) ноги по черзі виконуємо рух, як на рис. 8, три рази 
пружинимо на коліні, вертаємося в в. п. 

14. В. п. стійка на лопатках. Між щиколоток м'яч, не 
випускаючи м'яча, зігнути ноги в колінних суглобах (на чотири 
рахунки), потім так само повільно (на чотири рахунки) випрямити ноги 
(рис. 9). 

15. В. п. лежачи на животі. Руки в сторони, долонями до 
підлоги. Між щиколоток м'яч Згинаючи коліна (на чотири рахунки), повільно 
піднімати, потім так само опускати м'яч (рис. 10). 

16. В. п. стійка ноги разом. Руки з гантелями в сторони. Випад 
по черзі лівою (правою) ногою вперед, три пружні присідання, повернення в в. 
п. (рис. 11). 

17. В. п. стійка ноги разом. Руки на стегнах. До лівої стопи 
прикріплений мішечок з піском. На два рахунки піднімати ліву (праву) ногу 
вперед, потім опускати (рис. 12). 

18. Із цього ж в. п. три рази піднімати зігнуту в коліні ногу 
до пояса, після чого вертатися в в. п. (рис. 13). 

19. В. п. стійка ноги разом. Руки з мішечком, набитим піском, за 
головою. Чотири підскіки вгору, поступово збільшуючи відстань між ногами. 
Потім звести ноги (рис. 14) 

20. В. п. стійка із широко розставленими ногами. Руки з 
обтяженням за головою. Присісти на правій нозі, піднятися; на лівій - 
піднятися (рис. 15). 

21. В. п. випад правою ногою вперед. Руки розведені в сторони. 
Повільно перенести вагу тіла на праву ногу, потім на ліву (рис. 16). 

22. В. п. стійка ноги разом. Руки з м'ячем вгорі. 
Присідання. 

23. В. п. стійка ноги разом. Руки з обтяженням на потилиці 
або з м'ячем на голові. Підскоки на місці, згинаючи ноги й торкнутись 
п'ятами сідниць (рис. 17). 

24. В. п. стійка ноги разом. Руки з м'ячем перед грудьми. 
Три підскоки на місці, стрибок у положення ноги нарізно, одночасно 
піднімаючи м'яч вгору (рис. 18). Навантаження можна збільшити, 
застосовуючи штангу. 

25. В. п. стійка ноги нарізно. Руки на стегнах. Між стоп 
затиснутий м'яч. Три підскоки з м'ячем; на четвертому - поворот у стрибку на 45° 
по черзі вліво й вправо (рис. 19). 

Підскоки можна виконувати, одночасно рухаючись вперед, назад, вправо й 
вліво. 
 26.В. п. стійка ноги разом. Руки з гантелями опущені. Три 
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підскоки на місці, на четвертому - зігнути ноги й з'єднати гантелі під 
ними (рис. 20). 

27. В. п. глибокий присід, руки з мішечком, набитим піском, за 
головою. По двох стрибка вперед та назад. 

28. В. п. глибокий присід. Руки на стегнах (або з вантажем за 
головою). Ліворуч на підлозі - м'яч. Три підскіки на місці, на четвертому - 
перестрибнути через м'яч (рис. 21). Те ж в іншу сторону. 

29. В. п. стійка ноги разом. Праворуч на підлозі - м'яч. 
Перестрибування через м'яч по черзі вправо й вліво (рис. 22). 

Вправа буде більше ефективною, якщо виконувати її з гантелями. 
30. В. п. стійка ноги разом. Руки з гантелями опущені. Три пружні 

присідання, торкнутись гантелями підлоги, повернення в в. п. 
            31. В. п. стійка ноги разом. Руки в сторони. Повільно присідаючи 
на лівій нозі, одночасно праву витягти вперед, не торкаючись нею 
підлоги, - «пістолетік» (рис. 23).  

32. В. п. стійка ноги разом, руки з обтяженням вгорі. Два кругових 
рухи руками вправо, мах вліво й два пружні рухи на лівому коліні з 
одночасним подвійним нахилом тіла вправо (рис. 24). Те ж в іншу 
сторону (вправа для м'язів рук, ніг, бічних м'язів) 
33. Для м'язів рук і ніг, для бічних м'язів тіла. В. п. стійка ноги 
разом; руки з обтяженням вгорі. Круговий рух руками перед тілом 
вліво, потім вправо (по траєкторії вісімки) з одночасним неглибоким 
присіданням (рис. 25). 

34. Для м'язів рук, живота, спини й ніг. В. п. стійка ноги 
разом. Руки з гантелями розведені в сторони. На чотири рахунки 
присісти, потім випрямитися й чотири рази нахилитися вперед, 
торкнутись гантелями підлоги. Чотири рази присісти, чотири рази 
випрямитися, чотири рази нахилитися назад (рис. 26). 

35. Для м'язів ніг, спини й бічних м'язів тіла. В. п. стійка 
ноги разом, руки з вантажем на потилиці. Присідаємо й виконуємо два 
стрибки вперед, потім назад, потім у стрибку займаємо положення 
стоячи, ноги нарізно й потім робимо нахил вперед (з подвійним 
поворотом тулубу вправо й вліво) (рис. 27). 

36. Для м'язів ніг, живота й спини. В. п. лежачи на спині. 
Руки з м'ячем (вантажем) вгорі. Підняти ноги (1), розвести їх у сторони 
(2), з'єднати (3), опустити (4). Потім чотири нахили тіла вперед, 
торкнутись м'ячем стоп (рис. 28). 

37. Для м'язів ніг і спини. В. п. лежачи на животі. Руки з 
гантелями в сторони. Між стопами затиснутий м'яч. Зігнувши ноги, два рази 
підняти й опустити м'яч, тричі прогнутися назад, з'єднуючи гантелі над 
головою, повернутися в в. п. (рис. 29). 



 33

38. В. п. стійка ноги нарізно, руки з м'ячем перед грудьми. 
Два нахили тіла вперед, торкнутись м'ячем підлоги за ногами, 
випрямитися, два нахили тіла назад, піднімаючи м'яч вгору, обертання 
тіла по черзі вліво й вправо. Руки з м'ячем вгорі. 

39. Для м'язів ніг, живота й спини. В. п. основна стійка. 
Між стопами затиснутий м'яч. Три підскіки на місці, на четвертому - 
зігнути коліна, підкинути м'яч вгору й піймати в руки; потім по два 
нахили тулуба назад і вперед (рис. 30). Після другого нахилу вперед 
залишити м'яч на підлозі між стоп. 

40. Для м'язів живота й спини. В. п. лежачи на спині. Руки 
вгорі. Між стоп затиснутий м'яч. Піднявши ноги вгору й перехопивши м'яч 
у руки, лягти. Поступово перейти в положення сидячи й нахилити тіло, 
залишаючи м'яч між стоп (рис. 31). 
41. В. п. стійка ноги нарізно. Руки з м'ячем (мішечком з піском) у 
грудей. Поперемінно чотири рази переносити вагу тіла на ліве й праве 
коліно, потім повернутися в в. п. Випрямивши руки перед грудьми, 
робимо повороти (на чотири рахунки) тулуба по черзі вправо й вліво 
(рис. 32). 

42. Для м'язів рук, спини, ніг і живота. В. п. стійка ноги нарізно. 
Руки з гантелями вгорі. Два кругових рухи вперед, два нахили тулуба 
вперед, торкнутись гантелями підлоги, перехід в в. п.; два пружні 
присідання, перехід в в. п. і два нахили тулуба назад, розводячи руки в 
сторони (рис. 33). 

43. В. п., як в впр. 42. На чотири рахунки повільно 
присісти, одночасно розводячи руки з гантелями в сторони; стрибком 
перейти в стійку ноги нарізно, два нахили вперед, торкнутись 
гантелями підлоги поруч зі ступнями, випрямитися; два нахили назад, 
руки з гантелями в сторони, повернутися в в. п. (рис. 34). 
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