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ВСТУП 
 

Комп’ютеризація освіти ставить безліч психолого-педагогічних, ергономічних 

та гігієнічних проблем. Комп’ютер став важливою і необхідною частиною життя. 

Рівень розумових навантажень з кожним роком зростає, багато роботи 

студенти виконують за допомогою комп’ютера. Дипломні роботи, курсові, реферати 

нині не можливо виконати без допомоги комп’ютера. Він має колосальні 

можливості, є невичерпним джерелом інформації. 

Інтенсивна інтелектуальна праця, сама по собі, спричиняє розумове 

перевантаження, напруження вищих відділів центральної нервової системи, нервове 

та психічне перенапруження, а багатогодинна робота за комп’ютером пов’язана з 

обмеженою руховою активністю підсилює негативний ефект ергономічних 

захворювань – спостерігаються «комп’ютерна втома» та «комп’ютерні 

захворювання». 

Те, що багатогодинна напружена робота за комп’ютером викликає безліч 

ергономічних захворювань доведено медиками, фізіологами та гігієністами 

розвинених країн. 

Результати досліджень фізіологів та гігієністів вказують на те, що користувачі 

комп’ютерів мають характерний набір суб’єктивних скарг на здоров’я. Сюди 

входять: різі в очах, головний біль, підвищена знервованість, стомлюваність, розлад 

пам’яті, порушення сну, випадіння волосся, сухість та почервоніння шкіри, екземи 

та алергія, біль в животі та попереку, які є наслідком неправильного сидіння, біль у 

зап’ясті та пальцях. 

Будь-яка сидяча робота шкідлива, а робота за комп’ютером – десятикратне 

зло, як стверджують ортопеди-травмотологи. Працюючи за комп’ютером, людина 

перебуває у неприродному для організму положенні – здавлюються внутрішні 

органи, вени нижніх кінцівок, перевантажується хребет, що викликає варикоз, 

сколіоз,    остеохондроз. 

Нерухома напружена поза протягом тривалого часу призводить до втоми та 

виникнення болю у хребті, шиї, плечових суглобах. Ця обставина є причиною 

розвитку усіх захворювань хребта, що виникають у операторів дисплею. 

Інтенсивна робота за клавіатурою викликає больові відчуття у ліктьових 

суглобах, передпліччі, зап’ястях, у кистях та пальцях рук. Найпоширеніша хвороба, 

пов’язана з використанням комп’ютерної миші та клавіатури, – тунельний синдром. 

Тунельний синдром зап’ястя виявляється через біль та порушення функції кисті, при 

цьому в процес втягується нерв і сухожилок згинання, що проходить через канал 
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кисті створений кістками зап’ястя та зв’язками. Під час руху кісті і, відповідно 

пальців, сухожилки труться об стінки цього каналу. Ця тертя може викликати 

подразнення що приводить до набряку. Наслідком тиску на нерв може стати 

оніміння та біль в кисті. Ця хвороба вражає людей різних професій, в тому числі 

активних користувачів персональних комп’ютерів, які багато годин здійснюють 

дрібні рухи руками, рухаючи мишку або набираючи тексти на клавіатурі. 

Спостереженнями та експериментами встановлено, щоб тривала робота на 

комп’ютері не призвела до виникнення синдрому зап’ясного каналу, достатньо 

виконувати нескладні рекомендації з організації свого робочого місця і режиму 

роботи: кожну годину робити короткі перерви. В принципі для відпочинку 

сухожилок вимагається дуже мало часу, але він неповинен бути пасивним. 

Відпочинок не від рухів, а відпочинок від клавіатури.  

Для збереження гнучкості пальців та суглобів, прискорення кровообігу, зняття 

набряку треба виконувати нескладний комплекс вправ кілька разів на день.  

Фізичні вправи, як показали дослідження, можна вважати, основним засобом 

профілактики «комп’ютерних» захворювань та «комп’ютерної втоми». Навіть 

невелика фізична розминка підвищує рівень працездатності та знижує втому осіб, 

які працюють за комп’ютером. Між руховою активністю, фізичною підготовленістю 

та розумовою працездатністю простежується чіткий взаємозв’язок.  

Так звані «хвороби цивілізації», як показала практика, можна лікувати за 

допомогою фізичної активності. Для підтримання оптимальних фізичних та 

психічних якостей потрібна рухова активність, що, насамперед, впливає на обмінні 

процеси в організмі.  

Проведені за останні роки дослідження підтверджують позитивний вплив 

фізичних вправ на фізичну та розумову працездатність студентів у різні періоди 

навчального року та профілактику «комп’ютерної втоми» та «комп’ютерних 

захворювань». 

Під впливом фізичних вправ поліпшується кровопостачання м’язової тканини 

(зокрема серцевого м’яза), зареєстровано збільшення довжини капілярів і 

підвищення щільності капілярної мережі. Це вказує на те, що поліпшується кисневе 

постачання нервових клітин мозку і, як наслідок, підвищується як фізична, так і 

розумова працездатність. Іншими словами, фізичні вправи таким чином у такий 

спосіб допомагають мислити. 

Фізичні вправи – засіб, який допомагає підтримувати активність мозку. Вони 

покращують регуляторні функції, завдяки яким людина може адекватно реагувати на 

ту чи іншу ситуацію та, не відволікаючись, концентруватись на роботі. До цих 
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функцій відносяться: швидкість опрацювання інформації, швидкість реакції та робоча 

пам’ять. Фізичні вправи сприяють збільшенню капілярів у головному мозку та 

покращують кровообіг, відвертають серцеві напади, покращують пам’ять людини.  

Фізіологи вважають, що підтримувати розумову працездатність допомагає 

спеціальна «гімнастика мозку». Вправи стійка на голові або стійка на лопатках 

разом з ритмічним згинанням і розгинанням ніг у колінних і тазостегнових суглобах 

не лише посилюють прилив кров до клітин мозку голови, зміцнюють судини, а ще й 

сприяють відтоку венозної крові від нижніх кінцівок і тазових органів, тобто є 

важливим засобом профілактики варикозного розширення вен, геморою, 

нирковокам’яної хвороби. 

Тривале рівномірне навантаження у вигляді бігу зміцнює імунну систему за 

допомогою активізації, відновлення і збільшення складу білих кров’яних тілець, 

стимулює кровотворення, збільшуючи вміст у крові гемоглобіну. Медичні 

спостереження показали, що під впливом регулярних занять бігом може 

прискорюватись оновлення клітин травних залоз, гальмуватись процес заміщення 

м’язової тканини жировою, – нормалізація у крові кількості холестерину виконує 

захисну роль розвитку як атеросклерозу, так і онкологічних захворювань. 

Активна м’язова діяльність супроводжується підсиленою утилізацію сенсорних 

гормонів, які урівноважують процеси збудження та гальмування. Ці зміни зменшують 

несприятливі компоненти психічної напруги. У ситуаціях які пов’язані з бурхливою 

витратою психічної енергії виконання спрямованих фізичних вправ сприяє захисту 

організму від наслідків несприятливих психо-вегетативних реакцій. Профілактичну 

дієвість термінового ефекту фізичних вправ можна спостерігати в підвищенні 

стійкості організму до перевтоми і, як наслідок, до ергономічних захворювань.  

Напружена розумова праця студентів вимагає дуже хорошої фізичної 

підготовки. Заняття фізичною культурою та спортом зміцнюють не лише м’язи, 

кістки (знижений рівень активності сприяє зменшенню рівня кальцію в кістковій 

тканині), а й нерви, підвищують швидкість відповідної реакції організму, 

стимулюють думку, забезпечують більш надійну роботу мозку.  
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1. Рекомендовані комплекси фізичних вправ для профілактики «комп’ютерної 
втоми», «комп’ютерних захворювань», підвищення розумової працездатності 
та фізичного стану (європейська система) 
 
 

Основні задачі комплексів фізичних вправ:  
1. загальне зміцнення організму; 

2. профілактика «комп’ютерних захворювань» та «комп’ютерної втоми»; 

3. активізація функцій дихальної та зміцнення серцево-судинної систем; 

4. зміцнення м’язово-зв’язочного апарату; 

5. підвищення емоційного стану; 

6. адаптація до фізичних навантажень.  

 

Вправи для очей: 
Помітка: В.п. – вихідне положення; 

О.с. – основна стійка; 

1. В.п. – сидячі міцно заплющити очі на 3 – 5 сек., а потім розплющити на 3 – 5сек. 

повторити 6 – 8 разів. Вправа зміцнює м’язи очей; 

2. В.п. – сидячі. Швидко моргати протягом 1 – 2 хв. Сприяє покращенню кровообігу; 

3. В.п. – стоячі. Дивитись прямо перед собою 2 – 3 сек., поставити палець правої 

руки на середню лінію на відстань 25 – 30 см від очей, перевести погляд на кінець 

пальця і дивитись на нього 3 – 5 сек., опустити руку. Повторити 10 – 12 разів. 

Вправа знімає втому, полегшує зорову роботу на близькій відстані; 

4. В.п. – стоячі. Витягнути руку вперед, дивитись на кінець пальця витягнутою руки, 

що знаходиться на середній лінії очей, повільно приблизити палець, не зводячи очей 

до тих пір, поки палець не почне двоїтись. Повторити 6 – 8 разів. Вправа полегшує 

роботу на близький відстані; 

5. В.п. – сидячі. Заплющити очі, масажувати їх, виконуючи колові рухи пальцями, 

протягом 30 сек. Вправа послабляє м’язи і покращує кровообіг; 

6. В.п. – сидячі. Трьома пальцями кожної руки легко надавити на верхню повіку, 

через одну дві сек. зняти пальці з повік, повторити 3 – 4 рази. Вправа покращує 

середочну рідину; 
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Вправи для кистей та пальців: 
7. В.п. – стоячі, ноги нарізно. Руки в сторони. Кисті стиснути в кулаки, обертати в 

обидві сторони; 

8. В.п. – стоячі, ноги нарізно. Руки вперед долонями донизу. Згинати та розгинати 

кісті (пальцями донизу і доверху).  

9. В.п. – стоячі, ноги нарізно. Руки вперед долонями донизу. Рух кистями вправо та 

вліво.  

10. В.п. – спираючись руками на стіл долонями пальцями назад. Згинати руки не 

відриваючи від столу. 

11. В.п. – вправа виконується сидячи, руки покласти на стіл долонями до низу, 

з’єднані пальці випрямити. Відвести в сторони одночасно вказівний палець та 

мізинець. З’єднати пальці. Вправу повторити. Відвести в сторону з’єднані разом 

вказівний та середній пальці від безіменного та мізинця. Вправу повторити. 

   

Вправи для м’язів шиї, рук та плечового поясу: 
12. В.п. – О.с.  

 1- енергійним рухом відхилити голову назад; 

 2-4 повільно нахилити вперед. 

13. В.п. – О.с. 

 1-2 повернути голову направо; 

 3-4 В.п. 

 5-8 повторити вліво. 

14. В.п. – О.с. 

 1-2 нахилити голову направо; 

 3-4 випрямити; 

 5-8 повторити вліво. 

15. В.п. – О.с; руки перед грудьми; 

 1-2 два ривка назад зігнутими в ліктях руками; 

 3-4 той же рух але випростаними в ліктях руками.  

16. В.п. – О.с.; руки в сторони; 

 1-2 схрестити руки перед собою (ножиці); 

 3-4 два ривкові рухи прямими руками через сторони назад. 

17. В.п. – О.с. 
 1- підняти праву руку в сторону – вгору, ліву опустить в сторону – вниз; 
 2- зігнути руки в ліктях та з’єднати їх за спиною; 
 3-4 зробити захват глибше; 
 5-8 повторити вправу, помінявши положення рук. 
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18. В.п. – О.с. 

 1- підняти плечі в гору; 

 2- опустити вниз; 

 3- підняти праве плече, опустить ліве; 

 4- опустити праве плече, підняти ліве. 

19. В.п. – О.с. 

 1-4 колові рухи плечима вперед, вгору, назад, вниз. 

 

 Вправи для м’язів ніг: 
20. В.п. – О.с., руки на поясі; 

 1- поставити праву ногу в сторону на п’ятку; 

 2- перевести її на носок; 

 3- поставити на п’ятку; 

 4- В.п.; 

 5-8 виконати лівою те саме. 

21. В.п. – О.с., сидячі (можна на стільці); 

 1- розігнути ступні (витягнути носки); 

 2- зігнути ступні (взяти носки на себе). 

22. В.п. – О.с. ходьба на зовнішніх краях ступнів 

 Вказівки При ходьбі більше згинати пальці. Звичайну ходьбу можна чергувати 

з ходьбою на носках та на п’ятах. 

 Вправи 21, 22 сприяють відпочинку ступнів та попереджують пласкоступість. 

23. В.п. – Руки за голову. Швидким рухом стати на носки. Пауза. Опуститись на всю 

ступню. 

24. В.п. – Руки на поясі, стрибки.  

25. В.п. – Руки на поясі, присідання.  

26. В.п. – О.с.  

 1- зігнуть праву ногу в коліні, одночасно піднімаючі п’ятку від підлоги та 

направляючі її вперед, не піднімаючі носка від підлоги; 

 2- поставити п’ятку правої ноги на підлогу, випрямляючі коліно та згинаючі 

ліву ногу.  

 Вправи для м’язів тулуба: 
27. В.п. – Стійка ноги нарізно, руки вгору; 

 1-3 – нахили вправо;  

 4- В.п. 

 5-8 – те саме вліво. 
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28. В.п. – Стійка ноги нарізно, руки в сторони. Повороти тулуба. 

29. В.п. – Ноги нарізно руки вправо на рівні плечей; 

 1-2 – поворот тулуба і голови наліво з захльоскуючім рухом послаблених рук 

вліво (руки обвиваються навколо попереку); 

  5-4 те саме на право. 

30. В.п. – Ноги нарізно, нахил вперед прогнувшись, руки в сторони; 

 1- поворот вліво, торкнутись правої рукою лівого поясу; 

 2- В.п. 3-4 те саме лівою рукою 

31. В.п. – Руки на поясі. Нахил вперед торкаючись прямими руками носків, підлоги.\ 

 

 Дихальні вправи і вправи для послаблення м’язів:  
32. В.п. – О.с.  

 1-2 – набрати як можна більше повітря в легені і витягуючи губи намагатися 

видихнути все повітря (дути, як на кульбабу). 

33. В.п. – Руки на поясі. Повільно підняти вперед праву ногу, як можна вище і 

опустити – вдих; 

 Те саме лівою ногою – видих. Рух назад правою – вдих. Лівою – видих. Два 

повних циклів при 6 диханнях.  

34. Стріпування піднятих до гори рук, наступне опускання  їх і нахил тулуба вперед.  

35. Стріпування ніг зігнутих у колінних суглобах. 

36. В.п. – Сидячі, зігнувши одну ногу. Струшувати м’язи зігнутої ноги руками, 

погладжувати, роблячи самомасаж. 

 

Примірні комплекси фізичних вправ для профілактики «комп’ютерних 
захворювань» (виконувати дома) 

 Нерухома напружена поза за комп’ютером протягом тривалого часу призводить 

до втоми та виникненню болю у хребті, шиї, плечових суглобах. Ця обставина є 

причиною розвитку у всіх захворювань хребта що виникають у операторів дисплею.  

   

Вправи для м’язів шиї  
Почергові нахили голови вправо, вліво, вперед та назад. 

1.Повороти голови вправо та вліво. 

2. Обертання голови вправо та вліво. 

3. Комплексні вправи, що складаються зі сполучення попередніх (нахили голови 

вперед та назад, повороти голови вліво та вправо й т.д.). Виконуються в 

положеннях: стоячи, ноги разом, ноги на ширині плечей, сидячи. 
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Інтенсивна робота за клавіатурою викликає больові відчуття у ліктьових суглобах, 

передпліччі, зап’ястях, у кистях та пальцях рук. Тривала інтенсивна робота призводить 

до розвитку тунельного синдрому.  

Вправи для м’язів рук 

4.Відведення рук вперед, назад, вниз, вгору, у сторони (рис. 1). 

5.Ривки руками вгору (рис. 2). 

6.В.п.: руки перед грудьми. Одночасно розгинаючи, енергійно розвести їх у 

сторони. Повернутися в с. п. (рис. 3). 

7.В.п.: те ж. Енергійно двічі підряд розвести руки в сторони, випрямити їх. 

Повернутися в с. п. 

8.Колові рухи руками (почергові й одночасні): права або ліва назад, вперед (рис. 

4); одночасно перед собою вправо й вліво (рис. 5); хрест навхрест (рис. 6). 

9.Почергові колові рухи вперед та назад - «млин» (рис. 7). 

10.Складні (як би поєднують впр. 5-9): руки вгору, вниз, назад; колові рухи обома 

руками перед собою (по два рази вправо та вліво, рис. 8). 
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Вправи для м’язів тулуба   

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

13.Для бокових м'язів: нахили вбік, вправо та вліво зі стійки ноги нарізно, руки 

на поясі (рис. 10). 

14.Повороти вбік зі В.п. стоячи та сидячи (рис. 11). 

15.Для м'язів спини. Нахили вперед зі В.п. стоячи й сидячи (рис. 12). 

16.Різкі нахили вперед зі В.п. стоячи на колінах і сидячи (рис. 13). 

17.Складне (як би поєднує впр. 11-15): наприклад - два нахили вправо й назад, 

потім вліво й вперед (рис. 14). 

Вправи для м’язів ніг 

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

19.Ривки прямими й зігнутими ногами за допомогою рук у положенні стоячи й 

лежачи (рис. 16). 

20.Присідання (рис. 17). 

21.Колові рухи ногами (прямими й зігнутими) у тазостегнових суглобах в В.п. 

стоячи й лежачи. 

22.Підскоки в В.п. стоячи, зігнувшись і в присіді на місці, просуваючись вперед, 

з поворотами, ноги нарізно, піднімаючи (по черзі) коліна й п'яти. 

23.Складні (складаються з впр. 19-21): підскоки на місці, обидві - ноги разом, 

обидві ноги – в присіді (рис. 18). 
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Вправи для м’язів рук та ніг 

24.Підскоки на обох ногах на місці з рухами рук. На кожному підскоці піднімати 

руки вперед і в сторони (рис. 19). 

25.В.п.: основна стійка. Стрибки: 1 - ноги нарізно, руки - через сторони вгору 

(хлопок); 2 - і. п. і т.д. (рис. 20). 

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

27.Два стрибки вперед в В.п. ноги разом з одночасним коловим рухом рук вперед. 

Чотири стрибки назад з одночасним коловим рухом рук назад (рис. 22). 

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

назад. 

29.По два стрибка вправо й вліво з одночасним коловим рухом рук, зігнутих у 

ліктьових суглобах (рис. 23). 

30.Стрибки поштовхом обох ніг на місці (ноги разом) з одночасними відведеннями  

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 спереду. Махові рухи ногами вперед (носками 

діставати долоні різнойменних рук) (рис. 26). 

33.Почергові махи ногами назад, одночасно відводити руки назад (рис. 27). 

34.Стрибки з почерговим відведенням ніг у сторони з плесканням долонями 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 на ширині плечей, 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 

коловими рухами рук перед тілом, починаючи знизу (рис. 31). 

38.В.п.: ноги врізь, руки опущені. Три стрибки на місці, четвертий -з махом рук 

вгору й з плесканням 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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Вправи для м’язів рук і тулуба  

40. В.п.: стійка, ноги нарізно, руки в сторони. Відведення рук вниз-вперед до 

рівня грудей. Повернення в В.п., двічі прогнутися назад (рис 34.). 

41.В.п.: стійка, ноги нарізно, руки вгорі. Два колових рухів прямими руками 

вперед, потім два нахила вперед; руками торкнутися стоп або підлоги між ногами (рис. 

35). 

42.В.п.: основна стійка, руки спереду. По чотири відведення рук 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 тулуба 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 тулуба вліво. Те ж вправо (рис 38). 

45.В.п.: стійка, ноги нарізно, руки в сторони. Нахиляючись вперед, одночасно 

виконати (1-2 рази) вільні рухи вперед, випрямитися; два нахили тіла назад, руки 

розвести в сторони долонями вгору (рис 39). 

46.В.п.: як в впр. 45. Нахиляючи тулуб вперед з поворотом вліво, правою рукою 

торкнутися лівої ступні. Повернутися в с. 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 підлозі, ноги розведені, руки вгорі. Нахили тулуба вперед, 

руками торкнутись лівої ступні, підлоги між ніг і правої ступні (рис. 42). 

49.В.п.: сидячи на підлозі, ноги розведені, руки вгорі. Два нахили тулуба вперед, 

руками торкнутись ступнів. Випрямлюючись, виконати ривок руками назад (рис. 43). 

50.В.п.: як в впр. 49. Лівою рукою два рази торкнутися правої ступні, права 

рука витягнута назад (рис. 44). 

51.В.п.: стійка на лівому коліні. Права нога відведена вбік, руки вгорі. Коловий 

рух руками вправо, два нахили тулуба вправо (рис. 45). Те ж в іншу сторону, 

змінивши положення ніг. 
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Вправи для м’язів ніг і тулуба 

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 сторону. 

55.В.п.: основна стійка. Руки на поясі. Випад лівою ногою вперед, потім три нахили 

тулуба назад. Повернутися в с. 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 на п'яти, 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 плеском 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 і. п. Два нахили назад (рис. 54). Одночасно 

можна розводити руки в сторони. 

61.В.п.: основна стійка, руки на поясі. Два нахили тулуба вперед, випрямитися, упор 

присівши, упор лежачи, два рази зігнути й випрямити руки, встати (рис. 55). 

Вправи для м’язів рук, ніг і тулуба 

62.В.п.: напівприсід, руки на поясі. Випад правою (лівою) ногою вперед. Три нахили 

тулуба назад, піднімаючи руки вперед-вгору, повернутися в с. п. (рис. 56). 

63.В.п.: як в впр. 62. Два пружні присідання, піднятися, стрибком ноги нарізно, 

нахилити тулуб вперед, лівою рукою торкнутися правої стопи, праву руку відвести 

назад. При одиному нахилі змінити положення рук (рис. 57). 

64.В.п.: упор присівши. Стрибком перейти в положення упор лежачи. Згинаючи 

руки, підняти праву ногу, випрямити руки, опустити ногу, стрибком в с. п. (рис. 58). 

65.В.п.: лежачи на животі, руки вгору. Поперемінно піднімати праву руку й ліву 

ногу, і навпаки (рис. 59). 

захворювань. 
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Складні вправи для м’язів тулуба 

1. В.п.: стійка, ноги нарізно. Тулуб нахилено вперед. Руки з гантелями спереду. 

Колові рухи тулубом (по черзі вправо й вліво) (рис. 1). 

2. В.п.: стійка, ноги нарізно. Руки з гантелями опущені. Повороти тулуба по черзі 

вліво (вправо) з одночасним прогином назад і розведенням рук у сторони. Після 

трьох поворотів повернутися в с. п. (рис. 2). 

3. В.п: стійка, ноги нарізно. Руки з гантелями 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 (гантелями) 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 тулуба 

вправо, два нахили вперед з торканням підлоги, випрямитися. Два повороти тулуба 

вліво, два рази прогнутися назад (рис. 3). 

6. В.п.: лежачи на животі. Ноги розведені. Руки з гантелями за головою. 

Прогнутися назад, одночасно повертаючи тулуб вліво (рис. 4). Те ж в іншу сторону. 

Ноги по можливості зафіксувати. 

7. В.п.: сидячи на підлозі. Ноги нарізно. Руки з гантелями вгорі. Пружиністі нахили 

вперед, не торкнутись підлоги м'ячем. Вправу можна виконувати й без гантель. 

8. В.п.: лежачи на спині. Ноги розведені. Руки з м'ячем вгорі. Сісти й нахилитися 

вперед, м'ячем торкнувшись підлоги між ніг. Затинувши 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. Міняти положення рук. 

10.В.п.: стійка, ноги нарізно. Тулуба нахилено вперед. Руки з гантелями розведені в 

сторони. Робити по два повороти тулуба по черзі вправо (рис. 6). 

Вправи для м’язів ніг 

1. В.п.: основна стійка. Руки з обтяженням вгорі. Три пружні присідання, 

повернення в В.п. 

2.В.п.: стійка, ноги нарізно. Руки з гантелями розведені в сторони. На два рахунки 

повільно присідати, потім так само повільно вставати (рис. 7). 

3. 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. 
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4.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). 

5.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). 

6. В.п.: стійка, ноги разом. Руки з гантелями в сторони. Випад по черзі лівою (правою) 

ногою вперед, три пружні присідання, повернення в с. п. (рис. 11). 

7. В.п.: стійка, ноги разом. Руки на стегнах. До лівої стопи прикріплена гантель. На два 

рахунки піднімати ліву (праву) ногу вперед, потім опускати (рис. 12). 

8. Із цього ж В.п. три рази піднімати зігнуту в коліні ногу до пояса, після чого 

вертатися в В.п. (рис. 13). 

9. В.п.: стійка, ноги разом. Руки з гантелями, за головою. Чотири підскоки вгору, 

поступово збільшуючи відстань між ніг. Потім звести ноги (рис. 14) 

10.В.п.: стійка із широко розставленими ногами. Руки з гантелями за головою. 

Присісти на правій нозі, піднятися; на лівої - піднятися (рис. 15). 

11.В.п.: випад правою ногою вперед. Руки розведені в сторони. Повільно 

перенести вагу тулуба на праву ногу, потім на ліву (рис. 16). 

12.В.п.: стійка, ноги разом. Руки з м'ячем вгорі. Присідання. 

13.В.п.: стійка, ноги разом. Руки з гантелями на потилиці або з м'ячем на голові. 

Підскоки на місці, згинаючи ноги й торкнутись п'ятами сідниць (рис. 17). 

14.В.п.: стійка, ноги разом. Руки з м'ячем перед грудьми. Три підскоки на місці, 

стрибок у положенні ноги нарізно, одночасно піднімаючи м'яч вгору (рис. 18). 

Навантаження можна збільшити, застосовуючи штангу. 

15.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. 

16.В.п.: стійка, ноги разом. Руки з гантелями опущені. Три підскоки на місці, на 

четвертому - зігнути ноги й з'єднати гантелі під ними (рис. 20). 

17.В.п.: глибокий присід, руки з гантелями, за головою. По два стрибка вперед 

та назад. 

18.В.п.: глибокий присід. Руки на стегнах (або з гантелями за головою). Ліворуч на 

підлозі - м'яч. Три підскіки на місці, на четвертому - перестрибнути через м'яч (рис. 

21). Те ж в іншу сторону. 

19.В.п.: стійка, ноги разом. Праворуч на підлозі - м'яч. Перестрибування через 

м'яч по черзі вправо й вліво (рис. 22). 
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Вправа буде більше ефективною, якщо виконувати її з гантелями. 

20.В.п.: стійка, ноги разом. Руки з гантелями опущені. Три пружні присідання, 

торкнутись гантелями підлоги, повернення в В.п. 

21.В.п.: стійка, ноги разом. Руки в сторони. Повільно присідаючи на лівій нозі, 

одночасно праву витягати вперед, не торкнутись нею підлоги (рис. 23). Вернувшись в 

В.п., поміняти положення ніг. 

Складні силові вправи 

1. В.п.: стійка, ноги разом, руки з гантелями вгорі. Два колових рухи руками 

вправо, відведення вліво й два пружні рухи на лівому коліні з одночасним подвійним 

нахилом тулуба вправо (рис. 24). Те ж в іншу сторону (вправа для м'язів рук, ніг, 

бічних м'язів) 

2. Для м'язів рук і ніг, для бокових м'язів тулуба. В. п.: стійка, ноги разом; руки з 

обтяженням вгорі. Колові рухи руками перед тілом вліво, потім вправо (по траєкторії 

вісімки) з одночасним неглибоким присіданням (рис. 25). 

3. 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). 

4.Для м'язів ніг, спини й бокових м'язів тулуба. В.п.: стійка, ноги разом, руки з 

гантелями 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 тулуба вправо й вліво) (рис. 27). 

5. Для м'язів ніг, живота й спини. В.п.: лежачи на спині. Руки з м'ячем 

(гантелями) вгорі. Підняти ноги (1), розвести їх у сторони (2), з'єднати (3), опустити 

(4). Потім чотири нахили тулуба вперед, торкнутись м'ячем ступнів (рис. 28). 

6. Для м'язів ніг і спини. В.п.: лежачи на животі. Руки з гантелями в сторони. Між 

ступнями 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). 

7. В.п.: стійка, ноги нарізно, руки з м'ячем перед грудьми. Два нахили тулуба 

вперед, торкнутись м'ячем підлоги за ногами, випрямитися, два нахили тулуба назад, 

піднімаючи м'яч вгору, колові рухи тулуба по черзі вліво й вправо. Руки з м'ячем 

вгорі. 

8. Для м'язів ніг, живота й спини. В.п.: основна стійка. Між ступнями затиснутий 

м'яч. Три підскоки 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 
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нахилу вперед залишати м'яч на підлозі між ступнями. 

9. Для м'язів живота й спини. В.п.: лежачи на спині. Руки вгорі. Між ступнями 

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 ступнями (рис. 31). 

10.В.п.: стійка ноги нарізно. Руки з м'ячем (гантелями) у грудей. Поперемінно 

чотири рази переносити вагу тулуба на ліве й праве коліно, потім вертатися в В.п. 

Випрямивши руки перед грудьми, робимо повороти (на чотири рахунки) тулуба по 

черзі вправо й вліво (рис. 32). 

11.Для м'язів рук, спини, ніг і живота. В.п.: стійка, ноги нарізно. Руки з 

гантелями вгорі. Два колових рухи вперед, два нахили тулуба вперед, торкнутись 

гантелями підлоги, перехід в В.п.; два пружні присідання, перехід в с. п. і два нахили 

тулуба назад, розводячи руки в сторони (рис. 33). 

12.В.п., як в впр. 11. 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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Комплекс вправ для чоловіків 
Комплекс вправ із гантелями 

 

I. В.п. - гантелі внизу. 

1-2. Крок лівою, гантелі вгорі. 

3-4. В.п. 

5-8. Те ж саме правою. 

 

II. В.п - те ж саме.  

1.Присідання, гантелі вперед. 

2.В.п. 

3.Присідання, гантелі до поясу. 

4. В.п. 

 

III. В.п. - стійка ноги нарізно, гантелі вгорі. 

1. Нахил вперед, гантелі назад-всередину. 

2. В.п.  

 

IV. В.п. - стійка ноги нарізно, гантелі на поясі. 

1. Поворот тулуба, ліворуч, ліву руку в сторону. 

2. В.п. 

3-4. Те ж саме праворуч. 

 

V. В.п. - гантелі до плечей. 

1. Піднятися на носках, гантелі назад. 

2. В.п. 

 

VI. В.п. - стійка ноги нарізно, гантелі внизу. 

1. Нахил вліво, ліву руку вниз, праву – до плеча. 

2. В.п. 

3-4. Те ж саме вправо. 

 

VII. В.п. - стійка ноги нарізно, гантелі за головою.  

1-4. Колові рухи тулуба ліворуч. 

5-8. Те ж саме праворуч. 
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VIII. В.п. - гантелі внизу.  

1. Мах лівою ногою вперед, гантелі в сторони. 

2. В.п. 

3-4. Те ж саме правою. 

 

IX. В.п. - те ж саме. 

1. Стрибком стійка ноги нарізно, гантелі на пояс. 

2. В.п. 

 

Ходьба на місці. 

 

Комплекс вправ із еспандером 
 

I. В.п. - еспандер на лопатках, руки за плечима, долонями вперед. 

1-2. Крок лівою, розтягуючи еспандер, руки вгору. 

3-4. В.п. 

5-8. Те ж саме правою. 

 

II. В.п. -  еспандер перед грудьми, ліва рука в сторону, права спереду. 

1. Випад лівою в сторону, праву руку в сторону. 

2. В.п. 

3-4. Змінити положення рук. 

5-8. Те ж саме правою ногою. 

 

III. В.п. - стійка ноги нарізно, еспандер спереду. 

1. Поворот тулуба ліворуч, ліву руку в сторону. 

2. В.п. 

3-4. Те ж саме праворуч. 

 

IV. В.п. - стійка ноги нарізно, еспандер за спиною, ліва рука внизу, права до плеча, 

долонями вперед. 

1. Нахил ліоворуч, праву руку вгору. 

2. В.п. 

3-4. Змінити положення рук. 

5-8. Те ж саме праворуч. 
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V. В нахилі вперед, наступити лівою ногою на середину еспандера. 

1-2. Випрямитися. 

3-4. В.п. 

5-8. Те ж саме наступивши правою ногою. 

 

VI. В.п. - еспандер перед грудьми, ліва рука перед грудьми, права в сторону. 

1-2. Найкоротшим шляхом ліву руку в сторону. 

3-4. В.п. Змінити положення рук 

5-8. Те ж саме правою рукою. 

 

VII. В.п. - еспандер на лопатках.  

1. Мах лівою вперед, розтягнути еспандер в сторони. 

2. В.п. 

3-4. Те ж саме правою рукою 

 

Біг та ходьба на місці. 

 
Загально розвиваючі вправи для жінок 

 

Гнучкість та силу рук розвивають такі вправи: 

I. В.п. – руки вниз, зігнути, кисті прямі;  

1. Пальці розчепірити; 

2. Пальці з’єднати. 

Вказівки: Вправу можна виконувати так: на 1 – пальці правої руки розчепірити, а 

лівої –   з’єднувати; на два - навпаки  

 

II. В.п. – руки вниз, зігнути, лікті біля тулуба, кисті випрямлені. 

1. Кисті підняти догори; 

2. Опустити; 

3-4. Те саме, що на рахунок 1-2; 

5. Відвести вправо; 

6. Відвести вліво; 

7-8. Те ж саме, що на рахунок 5-6. 

 

Розвивають силу, пружність, збільшують об’єм м’язів, ліквідують надлишок 

жирової тканини, збільшують амплітуду рухів в плечових суглобах наступні вправи: 
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III. В.п. -  рука зігнута перед грудьми. 

1-2. Ривком руки назад; 

3-4. Те ж саме прямими руками . 

 

IV. В.п. – руки в сторони. 

1-2. Руки навхрест перед собою ,двічі; 

3-4. Ривком через сторони назад, двічі. 

 

Вказівки: Цю вправу можна виконувати з різним положенням долоні, а також 

тримаючи руки вище або нижче рівня плечей. Можна виконувати дуже широкі рухи 

в повільному темпі або зменшити амплітуду рухів, але збільшити темп. 

Варіант виконання: на 3 та 4 рух лівою рукою вгору, правою – вниз. 

 

V. В.п. – о.с. 

1.  Упор присівши; 

2. Перенести вагу тіла трохи вперед, на кисті ( нахилитися вперед); 

3.  Упор присівши; 

4. В.п. 

 

Впливають на правильне положення голови відносно тулуба, попереджують появу 

зморщок, а також ліквідують надлишок жиру на підборідді та потилиці такі вправи: 

 

VI. В.п. – о.с. 

1. Енергійним рухом нахилити голову назад; 

2-4. Повільно нахилити вперед. 

 

VII. В.п. – те ж саме. 

1-2. Повернути голову праворуч; 

3-4. В.п. 

5-6. Те ж саме ліворуч; 

7-8. В.п. 

 

VIII. В.п. – те ж саме. 

1-2. Нахилити голову праворуч; 

3-4. В.п.; 
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5-6. те ж саме ліворуч 

7-8. В.п. 

 

IX. В.п. – те ж саме. 

1-2. Витягнути шию вперед(підборіддя тягти вперед); 

3-4. Якомога далі нахилити голову назад. 

Вказівки: Урізноманітнюють та в певній мірі об’єднують всі вправи для шиї колові 

рухи головою. 

 

Виправляють положення лопаток (відстовбурчені лопатки) вправи: 

 

X. В.п. – о.с. 

1. Подати плечі вперед; 

2. Відвести плечі назад, з’єднати лопатки; 

3. Праве плече подати вперед, ліве відвести назад; 

4. Праве плече відвести назад, ліве – вперед. 

 

XI. В.п. – те ж саме 

1-4 Колові рухи плечима, починаючи вперед, вгору, назад, вниз. 

Вказівки: Вправу виконують в протилежному напрямку. Рух вниз повинен бути 

дуже енергійним. 

 

XII. В.п. – те ж саме. 

1-4 – лівим плечем колові рухи вперед-вгору, правим – назад-вниз. 

Вказівки: Варіант цієї вправи: одночасно виконання колових рухів, починаючи їх 

одним плечем вперед-вниз, іншим – назад-вниз(змінний рух. 

 

XIII. В.п. - стійка на правому коліні; руки в сторони. 

1. Поворот праворуч с нахилом тулуба назад, правою рукою торкнутися стопи; 

2. В.п.; 

3. Те ж саме ліворуч; 

4. В.п.; 

5-8. те ж саме, але зі стійки на лівому коліні. 
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Збільшують силу м язів черевного пресу, ліквідують надлишок жирової тканини такі 

вправи: 

  

XIV. В.п. – лежачи на спині. 

1-4. Сидячи, руки за головою; 

5-8. В.п. 

 

XV. В.п. – лежачи на спині, руки в сторони. 

1-2. Ноги догори. 

3-4. В.п. 

Вказівки: Спину щільно притиснути до підлоги, особливо в поперековому відділі, 

ноги опускати повільно та тихо покласти на підлогу. Чим менша відстань від ніг до 

підлоги, тим важча вправа. 

 

XVI. В.п. сидячи, руки вниз. 

1. Піднімаючи праву ногу догори якомога вище, одночасно лягти на підлогу( ліву 

ногу не відривати від підлоги); 

2. В.п. зігнути праву ногу, торкнутися пальцями підлоги. 

Вказівки: Не горбитися, ногу піднімати з відтягнутим носком. 

 

XVII. В.п. - лежачи на спині, голова при піднята, ноги при підняти від підлоги 

приблизно на 30 см, руки вздовж тулуба. 

1-4. Не змінюючи ступеню згинання в тазостегнових суглобах качатися зі спини на 

ноги та назад. 

Вказівки:Голову нахилити вперед, торкаючись грудної клітини та сильно 

згорбитисяю 

 

Силу м’язів спини та красиву лінію плечей, а також гнучкість хребта розвивають 

наступні вправи: 

 

XVIII. В.п. – стійка на лівому коліні, права нога в сторону, права рука напівзігнута 

вгору, ліва – за спиною. 

1-4. Пружинисті нахили тулуба вправо; 

5-8. Те ж саме, змінивши положення рук ліворуч; 

9-16. Те ж саме, стійка на правому коліні. 
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XIX. В.п. Присід на п’ятках, руки за головою. 

1-2. Пружинисті нахили ліворуч; 

3-4. Те ж саме праворуч. 

 

XX. Присід на п’ятках, руки в сторони. 

1-4. Повороти тулуба та голови праворуч( праве плече відвести назад); 

5-8. Те ж саме ліворуч. 

Вказівки: Цю вправу можна виконувати в стійці на колінах та в різних положення 

сидячи( наприклад, ноги навхрест). Також можна змінити вправу: виконувати 

поворот з одночасним нахилом вперед, намагаючись, наприклад, лівим вухом 

торкнутися правого коліна та навпаки). 

 

XXI. В.п. - лежачи на животі, руки вздовж тулуба. 

1-2. Підняти голову та плечі, одночасно прогнувшись назад, відриваючи ноги від 

підлоги; 

3-4. В.п. 

Вказівки: Тулуб прогнути дугою, голова нахилена назад, ноги випрямлені. Вправа 

розвиває м’язи спини та попереку. Положення рук можна змінювати, наприклад, до 

плечей, за голову, вперед або в сторони. 

 

XXII. В.п. - лежачи на животі, руки вздовж тулуба. 

1-2. Голову та плечі вгору одночасно прогинаючись назад та захоплюючи зігнуті 

ноги за гомілковостопні суглоби; 

3-4. В.п. 

Талію роблять тонкою вправи номер: 17, 18, 19, 20 

 

XXIII. В.п. – упор лежачи на животі, кисті на рівні плечей. 

1-2. Прогнутися назад, одночасно випрямляючи руки; 

3-4. В.п. 

Вказіки: Під час виконання даної вправи ноги з’єднані. Вправу слід починати з 

голови, потім в роботу включають плечі тощо. Вернутися у вихідне положення, в 

зворотній послідовності (живіт, груди, плечі, голова). 

Надлишку жирової тканини на стегнах та сідницях допомагають позбутися вправи 

номер: 16, 17. 
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XXIV. В.п. – стійка на колінах. 

1. Присід на праве стегно; 

2. В.п.; 

3. Теж саме на ліве; 

4. В.п. 

 

XXV. В.п. – лежачи на спині; 

1. Мах лівою ногою вперед; 

2. В.п. ; 

3-4. Те саме. 

Вказівки: Вправу слід виконувати обома ногами вперед та в сторону. Руки в 

сторони або вздовж тулуба. Лежачи на животі, виконати махи назад, руки 

зігнуті, підборіддя упирається на долоні або в упорі на ліктях. 

 

XXVI. В.п. - Присід, упор позаду. 

1. Мах лівою ногою вперед і вгору; 

2. В.п.  

3-4. Те саме правою; 

5. Мах лівою ногою ліворуч; 

6. В.п. 

7-8. Те ж саме правою праворуч.   

 

Укріплюють та формують м’язи гомілок наступні вправи: 

 

XXVII. В.п. - Присід, упор позаду. 

1. Розігнути стопи( відтягнути носки); 

2. Зігнути стопи (носки на себе); 

3-4. Те ж саме. 

 

XXVIII. В.п. – те саме. 

1. Зігнути ліву ногу( носок вести по підлозі поруч із правою ногою); 

2. В.п.; 

3-4. Те саме правою ногою; 

5. Зігнуті обидві ноги; 

6. В.п.; 

7-8. Те ж саме. 
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XXIX. В.п. – о.с. 

1-2. Піднятися на лівий носок, руки в сторони та одночасно відвести праву ногу 

назад і вгору; 

3-4. В.п.; 

5-8. Те ж саме правою. 

 

XXX. В.п. – о.с. 

1-2. Піднятися на носки, руки в сторони; 

3-4. Полуприсід на носках; 

5-6. Випрямити ноги; 

7-8. В.п. 

Вказівки: Спина випрямлена, дивитися вперед, коліна з’єднані. 

 

 

2. Східна оздоровча система як складова фізичної культури 
 
 
 Навчальна програма з фізичного виховання для вищих навчальних закладів 

України ІІІ-IV рівнів акредитації однією із своїх вимог передбачає вивчення 

студентами основ методики оздоровлення і фізичного удосконалення не тільки 

традиційними засобами та методами фізичної культури, а й вивчення східної 

оздоровчої гімнастики.  

Дві істотні особливості відрізняють східну оздоровчу гімнастику від звичної 

для нас європейської. Перша з цих особливостей — інформаційна насиченість 

рухових актів. Європейська система занять фізичними вправами, що склалася на 

матеріалістичній основі, переслідувала чисто утилітарні цілі — підготувати організм 

людини до ефективної практичної діяльності, зробити певні конкретно визначені 

(потрібні для боротьби та інших видів діяльності) його рухи більш швидкими та 

сильними, а сам організм — витривалим. Провідною ідеєю давньосхідних 

гімнастичних систем, навпаки, були зовсім інші, далеко не прикладні цілі. 

Поліпшити загальний стан організму, усунути втому, що неодмінно супроводить 

будь-яку діяльність, наповнити організм енергією, створити психоемоційний стан 

благополуччя, оптимізму та впевненості у своїх можливостях — ось чим керувались 

творці давньосхідних оздоровчих систем. Основним методом стимуляції організму в 

європейських системах фізичного виховання стало фізичне тренування. Навпаки у 

східних системах оздоровчої гімнастики фізичному тренуванню відводиться 
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значною мірою другорядна роль – його вплив на організм реалізується як побічний 

результат основних (інформаційних) впливів. Саме тому заняття фізичними 

вправами за європейською системою істотно відрізняються від таких саме занять за 

східною системою: у процесі перших інтенсивно накопичується втома, що є 

основним діючим началом стимуляції функцій організму, тоді як у процесі других 

втома виражена значно менше (іноді вже наявна втома навіть усувається у процесі 

таких занять).  

Різноманітність рухів у заняттях за нетрадиційними системами забезпечує 

потужний прилив імпульсів у центральну нервову систему. Кожна з таких вправ – 

це справжній шквал інформації, що заряджає енергією нервові центри і поліпшує 

стан організму.  

Друга істотна відмінність східних систем оздоровчої гімнастики від звичайної для 

нас європейської полягає у ставленні їх до психоемоційних впливів. 

 

 

3. Рекомендовані комплекси фізичних вправ для профілактики «комп’ютерної 
втоми», «комп’ютерних захворювань», підвищення розумової працездатності 
та фізичного стану (східна система). 
 
 
Вправа 1, лежачи на спині (мал. 1, 2) 

Лежачи на спині з витягнутими ногами, вигніть догори шию і груди на 

глибокому вдиху; затримавши в легенях повітря, похитайте спиною з боку на бік 

2—6 разів, Зробіть вільний видих за рахунок скорочення передньої стінки живота. 

Ефект. 

— Вправа активізує циркуляцію крові в організмі. 

— Зміцнює м'язи спини і тонізує важкодоступні для іншого впливу відділи 

хребта. 

- Справляє зігрівальну дію на м'язи шиї, потилиці, верхньої частини спини. 

- Ефективна при лікуванні ревматизму,  грипу,  запалення суглобів. 

- Сприяє потовиділенню. 

Показання. Вправа показана практично всім, за винятком осіб, які мають 

травму хребта. 

Особливості виконання вправи. Точне дотримання рекомендацій по диханню. 
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Вправа 2, лежачи на спині (мал. 3) 
Лежачи на спині, упріться п'ятами і верхньою частиною спини в підлогу та, 

зробивши вдих, прогніться в попереку. Затримавши повітря на вдиху, похитайте 

спиною з боку на бік 2—6 разів, з кожним рухом намагаючись увібрати в легені ще 

трохи повітря. Зробіть сильний видих та енергійно втягніть в себе живіт, щоб 

максимально вивести повітря з легень. 

Ефект. 

- Вправа дає добрі наслідки при захворюваннях сідничного нерва. 

- Усуває біль у спині. 

- Полегшує біль у суглобах при ревматизмі. 

- Викликає зігрівальний ефект і стимулююче впливає на поперекову ділянку, 

сідниці. 

- Сприяє потовиділенню. 

Особливості виконання вправи. Вправа розрахована на точне виконання 

рекомендацій по диханню: глибокого вдиху, затримки на вдиху, енергійного видиху 

за рахунок випинання передньої стінки живота і руху вгору діафрагми, незначної 

затримки на видиху. 

 
Вправа 3, лежачи на спині (мал. 4) 

Лежачи на спині, потилицею, ліктями і п'ятами упріться в підлогу. Зробивши 

глибокий вдих і трохи піднявши тулуб, - вигніть угору живіт і груди. Затримайте 

дихання і 2—6 разів похитайте тулубом із боку на бік. Зробіть глибокий видих за 

допомогою передньої стінки живота. Утримуйте втягнуту в себе передню стінку 

живота на видиху. 

Ефект. 

- Вправа гальмує склеротичні процеси в організмі. 

- Усуває чи значно зменшує біль у ділянці шиї, спини, ніг. 

- Виправляє сутулість і зміцнює спинні м'язи. 

Особливості виконання вправи. Слід дотримуватись такої рекомендації:   

наскільки  глибокий і повний  вдих, настільки ж має бути сильним видих за 

допомогою передньої. стінки живота. 

 
Вправа 4, лежачи на спині (мал. 5) 

Ляжте на спину і долоні підкладіть під сідниці. Ступні також підтягніть під 

сідниці, зігнувши для цього ноги в колінах. Зробіть глибокий вдих і затримайте 

дихання, одночасно розведіть коліна в сторони, наскільки це можливо. Утримуйте їх 
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у цьому положенні 1—2 с, намагаючись поглибити вдих. Зробивши 2—6 разів 

похитування коліньми в напрямку до підлоги в один та інший бік, видихніть із си-

лою повітря, допомагаючи собі при цьому притисканням колін до грудей, після 

цього поставте ступні на підлогу. 

Ефект. 

- Вправа активізує кровообіг і рух енергії в найвіддаленіші ділянки печінки, 

селезінки, шлунка, кишок, жіночих статевих органів, промежини. 

- Позбавляє болю в спині. 

- Активізує діяльність органів черевної порожнини. 

 
Вправа 4 (варіант) 

Лежачи на спині, розсуньте ноги на 40—50 см, зігніть коліна і трохи підніміть 

таз. На вдиху, затримавши в легенях повітря, нахиляйте коліна всередину, до 

підлоги, почергово кожне,   намагаючись   торкнутися   підлоги — по 2—6 разів. 

Зробіть повний видих, затримайте дихання на видиху.  

 

 

Ефект. 

- Як додатковий лікувальний засіб вправа позитивно діє на стан сечового 

міхура і зменшує потребу в нічному сечовипусканні. 
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Вправа 5, лежачи на спині (мал. в) 
Лежачи на спині, витягніть ноги, а руки опустіть уздовж тіла. На вдиху 

підніміть ноги і занесіть їх за голову, торкніться пальцями ніг підлоги якомога далі 

за головою. Затримайте дихання, підіпріть себе зігнутими у ліктях руками в ділянці 

попереку і похитайтесь з боку на бік 2—6 разів. Виконайте повний видих, 

утримуючи напруження передньої стінки живота. 

Ефект. 

- Вправа активно масажує внутрішні органи. 

- Посилює притік крові та рух енергії до голови. 

- Регулює і стимулює роботу залоз внутрішньої секреції, особливо щитовидної. 

- Сприяє активізації? кровообігу в ділянці шиї. 

- Забезпечує відтік крові при геморої. 

- Тонізує увесь організм.  

Особливості виконання вправи. 

- Вправа потребує суворого контролю за станом опускання ніг, шиї, 

напруження в ділянці живота, колін. 

- Не рекомендується поспішати досягти кінцевої фази вправи: потрібно йти до 

неї повільно і наполегливо, не допускаючи виникнення сильного болю ні в ногах, ні 

в тазовій ділянці, ні в животі, ні в шиї. 

 
Вправа 6, лежачи на спині (мал. 7, 8) 

Лежачи на спині, підтягніть зімкнуті ступні до сідниць, розведіть коліна в 

сторони. Руки вздовж тулуба, дещо розведені в сторони. Зробіть повний вдих, 

прогніться в попереку; впираючись ліктями, ступнями ніг і верхньою частиною 

голови в підлогу, підніміть таз. Затримавши дихання на вдиху, виконайте 2—6 

похитувань корпусом із боку на бік. Зробіть видих зусиллям м'язів живота. 

Повторіть вправу 2—3 рази. 

Ефект. 

- Вправа енергійно масажує внутрішні органи черевної порожнини, усуває біль 

у спині. 

- Зміцнює поперекові м'язи і міжхребцеві зв'язки. 

- Зміцнює м'язи задньої частини стегон, бокові м'язи тулуба і живота. 

- Сприяє вилікуванню жіночих" хвороб. 

Особливості виконання вправ 

- Слідкувати за амплітудою похитувань корпусом. 

- Уважно виконувати видих, з обережністю напружуючи м'язи живота. 
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Вправа 7, лежачи на спині (мал. 9) 
Порядок виконання вправи. Лежачи на правому боці, підігніть ноги. Праву ногу 

відкиньте назад і візьміться лівою рукою за її ступню. Ступню лівої ноги поставте 

на коліно правої, а коліном лівої ноги торкніться підлоги. Правою рукою візьміться 

за коліно лівої ноги. 

Роблячи глибокий вдих, одночасно поверніть шийні і грудні хребці у 

протилежні сторони. Затримавши дихання на вдиху, 2—6 разів прогніться у хребті. 

Видих зробіть за рахунок напруження м'язів живота. Повторіть вправу 1—3 рази. 

Ефект. 

- Вправа стимулює притік енергії, крові до печінки та селезінки, що є 

безпосередньо профілактичним і терапевтичним засобом впливу на роботу   цих   

органів.   Активно впливає на шийні хребці, сухожилля,   кровоносні  судини, 

нервові закінчення, гортань. Запобігає вивихам та усуває 

біль у суглобах шийного відділу. 

Особливості виконання вправи. 

- Контролювати поворот шиї і розворот грудей. 

- Зосередити увагу на активному видиху зусиллям м'язів живота. 

 
Вправа 8, лежачи на спині (мал. 10, 11) 

Порядок виконання вправи. Лежачи на животі, випряміть ноги і витягніть руки 

вздовж тулуба, кисті стисніть у кулаки. 

На глибокому вдиху прогніться в спині, трохи піднявши і відвівши назад 

голову, відірвіть від підлоги якомога вище ноги. Руки відведіть за спину у 

витягнутому положенні. Затримайте вдих і зробіть 2—6 рухів-поворотів: спочатку в 

один бік, потім у другий, торкаючись у кожному випадку плечем підлоги. 

Виконайте видих, напружуючи м'язи живота. 

Повторіть вправу 1—3 рази. 

Ефект. 

- Вправа посилює циркуляцію крові та енергії по меридіанах у ділянці хребта. 

- Затримує процес старіння організму. 

- Поліпшує рухомість хребта. 

- Відновлює виснажену нервову систему. 

- Запобігає грипові. 

- Активізує всі м'язові групи спини, сідниць, стегон. 

Особливості виконання вправи. 
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- Оскільки вправа вимагає великих м'язових зусиль у ділянці живота і спини, 

тим хворим, у кого слабка передня стінка живота, слід не допускати 

перенапруження її. 

Контролювати повороти плечем до підлоги, не перенапружуючи м'язів. 
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Вправа 9, лежачи на животі (мал. 12, 13) 
Порядок виконання вправи. Лежачи на животі, упріться ліктями в підлогу, кисті 

рук покладіть на потилицю, ноги зігніть у колінах і п'ятами намагайтесь торкнутись 

сідниць. На глибокому вдиху відкиньте голову назад якомога далі, напружте м'язи 

живота, трохи підніміть живіт від підлоги й одночасно сильно прогніться у 

попереку. 

Затримавши дихання на вдиху, виконайте 2—6 рухів головою із боку на бік. 

Зробіть повний видих. 

Виконайте вправу 1—3 рази. 

Ефект. 

- Вправа зміцнює внутрішні  органи   черевної порожнини. 

- Усуває біль у спинній ділянці. 

- Сприяє вилікуванню ревматизму плечових суглобів. 

- Зміцнює м'язи живота і спини, підвищує рухомість хребта в шийному та 

поперековому відділах. 

Особливості виконання вправи. 

- Вправа вимагає обережності від осіб, які страждають на остеохондроз шийних 

хребців. 

- Необхідно дозувати напруження в ділянці попереку. 

 
Вправа 10, лежачи на животі (мал. 14) 

Порядок виконання вправи. Лежачи на животі, упріться руками в підлогу на 

рівні талії, спрямувавши пальці рук у сторони. На глибокому вдиху випряміть руки, 

прогніть спину, відкиньте голову  назад.    Затримавши   дихання на вдиху, зробіть 

2—6 похитувань корпусом і головою вперед — назад. Виконайте глибокий, повний 

видих, розверніть тулуб і шию праворуч, намагаючись побачити п'яту лівої ноги. 

Зробіть глибокий вдих і, затримавши дихання, виконайте 2—6 похитувань корпусом 

ліворуч. Зробіть повний видих, продовжуючи дивитись на п'яту лівої ноги. 

Повторіть рух в іншу сторону з нейтрального положення. Виконайте кожну 

вправу 1—3 рази. 

Ефект. 

- Вправа нормалізує циркуляцію енергії і крові в ділянці шиї, спини, бокових 

ділянок тулуба. 

- Посилює приплив крові до найдоступніших ділянок печінки, селезінки і 

легень. 
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- Полегшує розсмоктування  спайок, що утворилися внаслідок запалення 

легень. 

- Зміцнює м'язи спини, бокових ділянок тулуба, шиї.  

Особливості виконання вправи. 

- Особливу увагу слід приділяти повороту голови в сторону і назад, не 

допускаючи перенапруження м'язів шиї і корпуса. 

 
Вправа 11 (мал.15) 

Порядок виконання вправи. Сядьте на п'яти, нахиліть тулуб уперед, витягнувши 

вперед руки, торкніться підборіддям підлоги. На глибокому вдиху відведіть голову 

назад, затримайте дихання і виконайте 2—6 похитувань верхньою частиною тулуба 

та головою. Зробіть видих зусиллям м'язів живота. 

Виконайте вправу 1—3 рази. 

Ефект. 

- Вправа активізує діяльність щитовидної залози. 

- Зміцнює м'язи шиї, потилиці, плечових суглобів, викликає приплив крові до 

цих ділянок. 

- Сприяє вилікуванню від ревматизму   плечових суг 

лобів. 

Особливості виконання вправи. Контролювати відхилення голови назад. 

 
Вправа 12, сидячи на підлозі (мал. 16, 17) 

Порядок виконання вправи. Сядьте на підлогу, на одну ногу, витягнувши другу 

назад, та упріться випрямленими напруженими руками в підлогу. На вдиху підніміть 

руки вгору, добре прогніться в попереку. Затримайте дихання в такому положенні і 

зробіть 2—6 похитувань головою та тулубом вперед — назад. 

На сильному видиху опустіть руки вниз до підлоги. Зніміть ноги і повторіть 

вправу. 

Виконайте вправу 1—3 рази.  
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Ефект. 

- Вправа активізує циркуляцію енергії в ділянці спини. 

- Запобігає виникненню болю в спині. 

- Зміцнює суглоби хребта, м'язи спини і таза. 

Особливості виконання вправи. 

- Вміти правильно розташувати центр ваги і знайти опору ногами. 

- Намагатись, щоб руки були ніби продовженням тулуба під час рухів назад. 

- Контролювати вдих, затримку дихання і видих. 

 
Вправа 13, стоячи у колінно-ліктьовій позі (мал. 18) 

Порядок виконання вправи. Станьте в колінно-ліктьове положення, торкаючись 

лобом підлоги. Після вдиху затримайте дихання і зробіть 2—6 похитувань тазом з 

боку на бік. Видихніть повітря, напружуючи м'язи живота. 
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Повторіть вправу 5—10 разів. 

Ефект. 

- Вправа запобігає опущенню внутрішніх органів. 

- Запобігає виникненню грижі, геморою. 

- Стимулює приплив крові до голови. 

- Ефективна при нервовому виснаженні. 

- Сприяє поглибленню дихання. 

Особливості виконання вправи. 

- Ця поза сприяє повному розслабленню, тому до неї корисно вдаватися для 

відпочинку. 

- Позу доцільно виконувати якомога частіше для відпрацювання навички 

повного дихання. 

- У цій позі можна трохи подрімати, одночасно навчаючись контролювати 

рівновагу. 

 
 
4. Самоконтроль 

 

 

Найпростіший показник правильності вибраного навантаження занять  - 

самопочуття. Больові почуття  в м`язах, які часто виникають після першого заняття 

або після значних навантажень – явище природне, яке представляє собою реакцію 

м`язів на незвичну для них роботу. Подальші заняття при цьому не протипоказані. 

Для контролю за фізичним навантаженням пульс (частота серцевих скорочень) 

доцільно контролювати безпосередньо в процесі заняття. 

В заняттях ранковою гігієнічною гімнастикою не має сенсу використовувати 

навантаження, при яких частота серцевих скорочень (ЧСС) перевищувала б 170-180 

уд/хв.. У кінці занять ЧСС не повинна перевищувати 90-100 уд/хв.. 
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