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Передмова 

Серцево-судинна система відіграє важливу роль у 
життєдіяльності організму, постачає всім тканинам і органам 

поживні речовини, виносить продукти обміну. При 

захворюваннях цієї системи порушується функціональна 
діяльність усього організму, знижується працездатність. 
Основними захворюваннями серцево-судинної системи є: 

міокардит, дистрофія міокарда, стенокардія,  вроджені і набуті 
вади серця, ішемічна хвороба серця, гіпер- та гіпотонічна 
хвороба. Виникненню захворювання сприяє ряд чинників 
зовнішнього і внутрішнього середовища: переїдання, паління, 
гіподинамія, фізичні і психічні перенавантаження, інфекції, 
спадковість. Несприятлива екологічна ситуація, складні 
економічні і соціальні умови також негативно впливають на 
рівень здоров’я та зростання захворюваності студентської 
молоді.  
Заняття оздоровчими фізичними вправами у спеціальних 

медичних групах є не тільки одним із головних чинників 
відновлення, зміцнення і підтримання здоров'я, поліпшення та 
забезпечення загальної і розумової працездатності, а й 

могутнім засобом активізації адаптаційно-захисних сил 
організму, що забезпечують вищий рівнь якості життя людини 

[6]. 

У методичних рекомендаціях акцентовано увагу на будові 
та роботі серцево-судинної системи людини. Подано 
характеристику основних захворювань системи, що 

трапляються у студентів спеціальної медичної групи НУВГП, 

та наведено комплекси оздоровчих вправ, які рекомендовано 

при відхиленнях у роботі серцево-судинної системи. 

Методичні рекомендації призначено для викладачів 
кафедри фізичного виховання, які працюють зі студентами 

спеціальних медичних груп та студентів із захворюваннями 

серцево-судинної системи.  
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Будова серцево-судинної системи 

Серце – центральний орган кровоносної системи, 

скороченнями якого здійснюється циркуляція крові по 
судинах. Серце є порожнистим чотирикамерним м'язовим 

органом, що має форму конуса, розташований в грудній 

порожнині (рис. 1). Маса серця дорослої людини в середньому 
близько 250 гр. у жінок і майже 330 гр. у чоловіків, довжина 
10-15 см. Серце поділене на праву та ліву половини суцільною 

поздовжньою перегородкою. Кожна з половин складається з 
двох відділів: передсердя та шлуночка, що з'єднуються між 

собою отвором, який закривається стулковим предсердно-

шлуночковим клапаном. У лівій половині клапан складається 
з двох стулок, у правій – з трьох. Клапани відкриваються у бік 
шлуночків. Цьому сприяють сухожильні нитки, які одним 

кінцем прикріпляються до стулок клапанів, а іншим – до 
сосочкових м'язів, розташованих на стінах шлуночків. Під час 
скорочення шлуночків сухожильні нитки не дають 
вивертатися клапанам у бік передсердя. 
У праве передсердя кров поступає з верхньої і нижньої 

порожнистих вен і вінцевих вен самого серця, в ліве 
передсердя впадають чотири легеневі вени. Шлуночки дають 
початок судинам: правий – легеневому стовбуру, який 

ділиться на дві гілки й несе венозну кров в праву та ліву 
легені, тобто в мале коло кровообігу; лівий шлуночок дає 
початок лівій дузі – аорті, по якій артеріальна кров поступає у 
велике коло кровообігу.  
На межі лівого шлуночка та аорти, правого шлуночка та 

легеневого стовбура є півмісяцеві клапани (по три стулки в 
кожному). Вони закривають просвіти аорти й легеневого 

стовбура і пропускають кров із шлуночків у судини, але 
перешкоджають зворотній течії крові з судин у шлуночки. 
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Рис. 1. Зовнішній вигляд (ззаду) і схема будови серця: 1 - 

аорта; 2 - підключична артерія; 3 - сонна артерія; 4 - непарна 
коронарна вена; 5 - верхня порожниста вена; 6 - праві легеневі 
вени; 7 - нижня порожниста вена; 8 - правий шлуночок; 9 - 

верхівка серця; 10 - лівий шлуночок; 11 - ліве передсердя; 12 - 

ліві легеневі вени; 13 - легеневі артерії; 14 - праве передсердя; 
15 - стулкові клапани; 16 - півмісяцеві клапани; 17 - сосочкові 
м'язи; 18 - плечеголовий стовбур; 19 - судини коронарного 
кола кровообігу. 
  

Стінка серця має три шари: внутрішній – ендокард, утворе-
ний клітинами епітелію, середній – міокард – м'язовий і 
зовнішній – епікард, що складається із сполучної тканини і 
вкритий серозним епітелієм. Зовні серце покрито 
сполучнотканинною оболонкою – навколосерцевою сумкою, 

або перикардом, що також вистелений із внутрішньої сторони 

серозним епітелієм. Між епікардом і серцевою сумкою 

знаходиться порожнина, заповнена рідиною. Міокард 

утворений особливою поперечносмугастою м'язовою 

тканиною, що скорочується мимовільно. Для серцевого м'яза 
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характерна автоматія – здатність скорочуватися під дією 

імпульсів, виникаючих у самому серці. Це пов'язано з 
особливими клітинами, які залягають в серцевому м'язі, в яких 

ритмічно з'являються збудження. Автоматичне скорочення 
серця продовжується і при його ізоляції з організму. При 

цьому збудження, що поступило в одну точку, переходить на 
весь м'яз і всі його волокна скорочуються одночасно. 

У роботі серця розрізняють три фази. Перша – скорочення 
передсердь, друга – скорочення шлуночків – систола, третя – 

одночасне розслаблення передсердь і шлуночків – діастола, 
або пауза. В останній фазі обидва передсердя заповнюються 
кров'ю з вен, і вона вільно проходить у шлуночки. Кров, що 
надійшла в шлуночки, тисне на клапани передсердя з нижньої 
сторони, і вони закриваються. При скороченні обох шлуночків 
в їх порожнинах наростає тиск крові, і вона надходить в аорту 
й легеневу артерію (у велике та мале кола кровообігу). Після 
скорочення шлуночків наступає їх розслаблення. За паузою 

відбувається скорочення передсердя, потім шлуночків і т. д. 

Період від одного скорочення передсердя до іншого 

називають серцевим циклом. Кожний цикл триває 0,8 с. На 
скорочення передсердя припадає 0,1 с., на скорочення 
шлуночків – 0,3 с., а загальна пауза серця триває 0,4 с. Якщо 

частота серцевих скорочень збільшується, час кожного циклу 
зменшується. Це відбувається в основному за рахунок 
укорочення загальної паузи серця. При кожному скороченні 
обидва шлуночки викидають в аорту й легеневу артерію 

однакову кількість крові (в середньому близько 70 мл.), яка 
називається ударним об'ємом крові. 
Кров здатна виконувати свої функції тільки при русі. 

Постійний рух крові по судинах забезпечується діяльністю 

серця. Циркуляція крові по замкненій системі кровоносних 

судин у певному напрямку, яка забезпечує обмін речовин між 

організмом і зовнішнім середовищем, називається 
кровообігом. Система кровообігу включає крім серце ще 
артерії, вени та капіляри. 
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Рис. 2. Будова стінок судин. А - поперечний розріз артерії; Б - 

поперечний розріз вени: 1 - зовнішній сполучно-тканинний 

шар; 2 - середній м'язовий шар; 3 - внутрішній шар. 

 

Артерії – кровоносні судини, які несуть кров, збагачену 
киснем, від серця до органів і тканин тіла (лише легеневі 
артерії несуть венозну кров). Артеріальна система включає 
легеневі артерії, аорту й розгалуження артерій до артеріол. 

Аорта – головна, найбільша артерія кровоносної системи. 

Вона забезпечує кров'ю всі тканини й органи тіла. 
Еластичність стінок аорти забезпечує безперервність руху 
крові по артеріях. В артеріях кров рухається під великим 

тиском. Стінки артерій складаються з трьох шарів (рис 2). 

Зовнішня сполучнотканинна оболонка додає артеріям міцність 
і еластичність, що дозволяє їм витримувати внутрішній тиск, 
розширятися і стискатися; багата судинами і нервами. 

Середній шар складається з еластичних волокон і гладких 

м'язових клітин, скорочення або розслаблення яких регулює 
діаметр просвіту артерії і відповідно кількість крові, що 
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поступає до органу. Внутрішня оболонка утворена ендотелієм 

і сполучною тканиною, переважно містить внутрішню 

еластичну мембрану, яка додає стінкам додаткову міцність. У 

людини діаметр різних артерій 0,4-2,5 см, товщина стінок 0,8-

0,9 мм. 

Звичайно артерії розташовуються глибоко під м'язами, що 

має захисне значення. Великі артерії розгалужуються на більш 

дрібні, потім на артеріоли і, нарешті, на капіляри. 

Капіляри є мікроскопічними судинами, стінки яких 

складаються з одного шару ендотеліальних клітин. Середній 

діаметр капілярів близько 7 мкм, товщина стінок близько 1 

мкм, довжина 0,2-0,7 мм. Загальна площа перетину всіх 

капілярів тіла складає 6300 м2. Саме в капілярах кров виконує 
свої основні функції: віддає тканинам кисень, поживні 
речовини й виводить двооксид вуглецю та інші продукти 

обміну. Цьому сприяє разом з дуже тонкою стінкою незначна 
швидкість руху крові в капілярах. Капіляри утворюють 
мережі, які пов'язують дрібні артерії і вени. 

Вени – кровоносні судини, несуть насичену вуглекислотою, 

продуктами обміну речовин, гормонами й іншими речовинами 

венозну кров від органів і тканин до серця (виключаючи 

легеневі та пупкову вени, які несуть артеріальну кров). Їх 

стінка, так само як і в артерій, складається з трьох шарів, але 
вона набагато тонша і слабша, оскільки містить менше гладко-

м'язових і еластичних волокон. У просвіті вен є півмісяцеві 
клапани, які перешкоджають зворотній течії крові. Стінки вен 

легко стискаються оточуючими м'язами, що сприяє руху крові 
до серця, оскільки кров у венах тече під невеликим тиском. 

Усі артерії, вени й капіляри в організмі людини 

об'єднуються в два кола кровообігу: велике та мале (рис. 3). 

Велике коло кровообігу служить для доставки всім органам і 
тканинам тіла поживних речовин і кисню. Воно починається в 
лівому шлуночку серця, куди з лівого передсердя поступає 
артеріальна кров. З лівого шлуночка виходить аорта, від якої 
відходять артерії, що розгалужуються до артеріол і капілярів – 
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останні переходять у венули та далі у вени. Артеріальна кров, 
що тече від серця, в капілярах віддає поживні речовини та 
кисень, одержує продукти обміну, та зливається у вени, які 
переходять в два великі стовбури – верхню і нижню 

порожнисті вени. Вони впадають в праве передсердя, де і 
закінчується велике коло кровообігу. Доповненням до 
великого кола є третє (серцеве) коло кровообігу, яке 
обслуговує саме серце. Воно починається вінцевими 

артеріями серця, що виходять із аорти, і закінчується венами 

серця. Останні зливаються у вінцевий синус, який впадає у 
праве передсердя, а решта найдрібніших вен відкривається 
безпосередньо в порожнину правого передсердя і шлуночка. 
Мале, або легеневе, коло кровообігу починається в правому 
шлуночку серця, звідки виходить легеневий стовбур, який 

поділяється на праву та ліву легеневі артерії, а останні 
розгалужуються в легенях на артерії, перехідні в капіляри. У 

капілярних сітках, які обплітають альвеоли, кров віддає 
вуглекислоту і збагачується киснем. Збагачена киснем 

артеріальна кров надходить з капілярів у вени, які, злившись у 
чотири легеневі вени (по дві з кожного боку), впадають у ліве 
передсердя, де і закінчується мале (легеневе) коло кровообігу. 

 

Основні ознаки захворювань серцево-судинної системи 

При серцево-судинних захворюваннях спостерігаються такі 
симптоми: задишка, серцебиття, перебої в роботі серця, біль у 
ділянці серця і за грудиною, набряки, кашель, головний біль. 

Задишка – часта основна скарга хворих із недостатністю 

кровообігу, її виникнення зумовлене надмірним 

накопиченням у крові вуглекислоти і зменшенням вмісту 
кисню внаслідок застійних явищ у малому колі кровообігу. У 

початковій стадії недостатності кровообігу хворий відчуває 
задишку лише під час фізичного навантаження. У разі 
прогресування серцевої недостатності задишка стає 
постійною і не зникає в стані спокою. 
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Рис. 3 Велике та мале кола кровообігу. 
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Серцебиття – відчуття сильних і частих, а іноді 
неритмічних скорочень серця. За наявності патології серця 
серцебиття може бути ознакою функціональної недостатності 
міокарда у хворих на такі захворювання, як міокардит, 
інфаркт міокарда, вади серця. Часто це неприємне відчуття 
виникає у хворих із порушенням серцевого ритму – 

пароксизмальна тахікардія, екстрасистолія. 
Серцебиття буває пов’язаним із підвищеною збудливістю 

нервового апарата, який регулює серцеву діяльність, воно 
може спостерігатись в здорових людей під час значного 

фізичного навантаження, хвилювання, у разі зловживання 
кавою, алкоголем, тютюном. 

Біль у ділянці серця та за грудиною спостерігається під час 
перебігу різних захворювань. Він може бути спричинений 

порушенням коронарного кровообігу (стенокардія, інфаркт 
міокарда), захворюваннями перикарда, гострим міокардитом, 

неврозом серця, ураженнями аорти. 

Кровохаркання у сердечників виникає при застійних 

явищах у малому колі кровообігу. Рідше воно виникає у 
хворих із стенозом мітрального отвору чи при пошкодженні 
аневризми аорти в дихальних шляхах. 

Набляки з'являються як симптом венозного застою у 
великому колі кровообігу. В тих випадках, коли серце престає 
справлятися із навантаженням, яке збільшилося, виникають 
набряки на ступнях ніг і в ділянці гомілки. Вони з'являються в 
другій половині дня, а за ніч зникають. 

Запоморочення здебільшого є супутником захворювань 
кровообігу. Пояснюється це недостатнім кровопостачанням 

мозку киснем і подразненням його нервових закінчень 
продуктами розпаду. 

Головний біль може бути проявом підвищення 
артеріального тиску. В разі ускладнення гіпертонічної 
хвороби – гіпертонічної кризи – головний біль посилюється, 
супроводжується запамороченням, шумом  у вухах, 

блюванням. 
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Підвищення температури тіла при серцевих 

захворюваннях виникає у разі запальних процесів: 
ендокардитів, перикардитів, міокардитів. Такий же симптом 

спостерігається при подразненні мозку продуктами розпаду 
при інфаркті міокарда та тромбофлебітах. 
Крім вищезгаданих основних скарг, хворі можуть 

відзначати наявність швидкої стомлюваності, загальної 
слабкості, а також зниження працездатності, дратівливість, 
порушення сну. 

 

Характеристика захворювань серцево-судинної системи 

та використання оздоровчих вправ при відхиленнях у 

роботі системи 

Значна кількість захворювань серцево-судинної системи 

призводить до недостатності кровообігу, тобто нездатності 
системи транспортувати кров у необхідній кількості для 
нормального функціонування органів і тканин. Недостатність 
кровообігу виникає внаслідок порушення функцій як серця 
(серцева недостатність) так і судин (судинна недостатність). 

Судинна недостатність виникає внаслідок порушення 
нейрогуморального апарату, що регулює функцію судин і 
викликає пониження артеріального тиску. Розвиток цього 
стану сприяє конституціональній особливості організму, 
неповноцінне харчування, фізичне і психічне 
перенапруження, інфекційні хвороби. Хронічна судинна 
недостатність викликає пониження працездатності, 
головокружіння, серцебиття, задишку, схильність до втрати 

свідомості.  
Серцева недостатність виникає при ішемії і вадах серця. 

При ослаблені роботи лівого шлуночка виникає застій крові в 
малому колі кровообігу (набряки на ногах, набряки в легенях). 

Ослаблення правого шлуночка супроводжується застійними 

явищами у великому колі кровообігу, перш за все в печінці, 
нирках, шлунково-кишковому тракті, головному мозку. 
Серцева недостатність супроводжується тахікардією, 
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задишкою, набряками, зниженням працездатності.  
 Ревматичне ураження серця (міокардит, ендокардит, 

ендоміокардит) – важке інфекційно-алергічне захворювання 
викликане стрептококовою інфекцією (грип, ангіна, запалення 
легень, гайморит тощо) з ураженням тканин (оболонок) серця 
– міокарду та ендокарду. Перевтома, переохолодження, 
психоемоційний стрес, гіпоксія, що спричиняє ендокринні та 
вегетативні порушення є поштовхом до виникнення первинної 
ревматичної атаки. Захворювання частіше розпочинається 
гостро, але може мати поступовий розвиток чи скрите 
протікання та супроводжується підвищеною температурою 

тіла (t 37-38), болем у суглобах, тахікардією, аритмією, 

задишкою, болем. Часто супроводжується розвитком серцевої 
недостатності. Ревматичний ендокардит може призвести до 
розвитку вад серця, а ревматичний міокардит до 
кардіосклерозу (виникнення рубців в міокарді).  
Заняття в спеціальній медичній групі (СМГ) зі студентами, 

що мають такі вади можливі при відсутності недостатності 
кровообігу і задовільній реакції на помірні навантаження. 
Завданням оздоровчих фізичних вправ є: підвищення 
загального тонусу організму, удосконалення компенсації за 
рахунок екстракардіальних факторів кровообігу, покращення 
адаптації до фізичних вправ.  

Дистрофія – це порушення структури і функцій клітин і 
тканин внаслідок порушення обміну речовин у будь-якій його 

ланці. Такі зміни виникають як вторинне явище на фоні 
хронічної інтоксикації, порушення харчування, авітамінозу, 
недокрів’я, нейроендокринного впливу, та призводять до 
послаблення скорочувальної сили серцевого м’яза. Дистрофія 
міокарда може призвести до розвитку недостатності 
кровообігу (І та ІІ ступенів). Таке захворювання зустрічається 
і у спортсменів через фізичні перенавантаження. Дистрофія 
міокарду спочатку протікає безсимптомно, та зміни серцевого 

м’язу можна виявити лише на ЕКГ. Якщо вчасно не буде 
прийнято лікування то дистрофія міокарду може перейти в 
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кардіослероз.  
Заняття в СМГ проводяться за методикою недостатності 

кровообігу І ступеня, але об’єм застосованих засобів 
визначається функціональними можливостями кожного 
студента. При серцевій недостатності І ступеня включають 
оздоровчі вправи для середніх і великих м’язових груп, 

рухливі ігри низької інтенсивності,  дозована ходьба (1 км), 

короткочасний біг у повільному темпі, вправи з предметами, 

обтяжінням, опором. Фізичні вправи чергуються з 
дихальними вправами. Кількість повторень кожної вправи 8-

12 разів. Використовуються вихідні положення (в.п.) – стоячи, 

сидячи, лежачи.  

Вади серця характеризуються анатомічними змінами 
клапанів серця чи звуженням отворів (ці вади можуть 
поєднуватись між собою). Вади серця виникають внаслідок 
перенесеного ендокардита чи мають вроджений характер. При 

вадах серця спостерігається розширення порожнин та 
гіпертрофія міокарда. Розглядають ваду мітрального 

(двостулкового) клапана, ваду клапана аорти, мітральний 

стеноз (звуження отвору) та стеноз отвору аорти 

(півмісяцевого клапана). Розрізняють складні та комбіновані 
вади серця. Поєднання звуження отвору з недостатністю 

клапану називається складною вадою. При комбінованих 

вадах уражені декілька клапанів або отворів. При 

недостатності клапанів, через зморщування його перегородок, 
вони не закривають повністю отвір і кров повертається у 
зворотному напрямку. Щоб перекачати необхідну для 
організму кров, серцевий м’яз витрачає додаткові зусилля і 
поступово гіпертрофується.  
У таких випадках заняття спрямовані на розвиток 

компенсацій серцево-судинної системи та адаптації до 
фізичних навантажень студентів з урахуванням 

функціональних можливостей хворого.  

Комбіновані вади, вада трьохстулкового клапану та 
мітральний стеноз вимагає особливої обережності у підборі 
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оздоровчих фізичних вправ та значних обмежень 
навантаження.  

Гіпертонічна хвороба (140/90; 160/95 мм рт. ст. граничні 
межі). Проявляється в підвищенні артеріального тиску (АТ), 

який є постійно підвищеним або підвищується без певних 

причин.  

Гіпертонічна хвороба розвивається в наслідок порушення 
судиннорегулюючого центру в корі головного мозку. 
Причини тому – нервове перенапруження, травма головного 

мозку. Спадковість, ожиріння, цукровий діабет, надмірне 
вживання солі є факторами ризику гіпертонічної хвороби. При 

гіпертонічній хворобі відбувається підвищення мінімального 
(внаслідок спазму артеріол) та максимального (посилення 
систол лівого шлуночка для подолання опору судин) тиску. 
Систематичне виконання оздоровчих фізичних вправ 
призводить до більш економної реакції системи кровообігу та 
до стійкого зниження АТ.  

Завдання оздоровчих занять для студентів з такими вадами 

– це покращення діяльності ендокринної, серцево-судинної та 
центральної нервової системи (ЦНС), психоемоційного стану 
та обміну речовин, а також нормалізація регуляції АТ і 
функцій вестибулярного апарату, підвищення адаптації до 
фізичних навантажень.  
Особливостями методики проведення таких занять є 

поєднання загальнорозвиваючих та спеціальних вправ. 
Загальнорозвиваючі вправи (ЗРВ) використовуються для всіх 

м’язових груп. Спеціальні вправи такі, як вправи на 
розслаблення, дихання, для вестибюлярного апарату дають 
найбільший ефект. Дихальні вправи виконуються з 
подовженим видихом та розслабленими рухами кінцівок. 
Високий оздоровчий ефект дають вправи у воді, вони 

понижують статичні зусилля м’язів для підтримки пози і 
створюють умови для розслаблення м’язів.  
У підлітковому віці часто зустрічається юнацька гіпертонія, 

вона не вимагає необхідності в значному обмеженні фізичних 
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вправ.  
Гіпотонічна хвороба (100/60 мм рт. ст.) характеризується 

пониженням АТ внаслідок порушення механізму регуляції 
кровообігу (вищих вегетативних центрів, які підвищують 
тонус парасимпатичної нервової системи та понижують 
гормональні функції кори наднирників). Причини: емоційне 
перенапруження, інфекції. Фактор ризику – гіпокінезія. 
Симптоми: головокружіння, погіршення пам’яті, втрата 
свідомості, болі в ділянці серця.  
Завдання оздоровчих занять спрямовані на загальне 

укріплення організму, покращення функціонального стану 
ЦНС, тренування всіх органів і систем, особливо серцево-

судинної і м’язової.  
До спеціальних вправ при гіпотонії належать: вправи з 

обтяжінням (1-2 кг); вправи з опором (партнер, тренажер, 

еспандер); статичні (ізометричні) вправи; швидкісно-силові 
вправи; вправи на координацію рухів; дихальні вправи. 

Широко використовуються вправи для адаптації організму до 

змін положень тіла а також дозована ходьба.  
Вегетосудинна дистонія – захворювання різних органів і 

тканин, що виникають внаслідок функціональних порушень 
роботи вегетативної нервової системи. На відміну від 

органічних уражень вегетативної нервової системи при 

вегетативному неврозі не знаходиться ніяких структурних 

змін у її утвореннях. Функціональі порушення можуть 
спостерігатися на всіх рівнях вегетативної нервової системи – 

від кори до периферичних відділів. Основними чинниками, 

що викликають захворювання, можуть бути гострі і хронічні 
інфекції, інтоксикації, авітамінози, фізичні і психічні травми, 

ендокринологічні порушення в організмі. Вегетативний 

невроз умовно поділяється на три групи. До першої групи 

відносяться захворювання, що протікають на фоні загального 
неврозу з характерними симптомами та вегетативними 

розладами: тахікардією та брадикардією, задишкою, серцевою 

аритмією, порушенням потовиділення, статевими розладами. 
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До другої групи вегетативних неврозів відносяться неврози, в 
основі яких знаходиться паталогічний процес у підкіркових 

центрах головного мозку. Порушення виявляються у певних 

системах: судинній (гіпертонічна хвороба, первинна 
гіпотонія), дихальній (бронхіальна астма), шлунково-

кишковому тракті (виразкова хвороба шлунка та 12-палої 
кишки). Характер уражень у кожному випадку визначається 
вихідною перевагою тонусу симпатичного або 
парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи. До 

третьої групи вегетативних неврозів відносять ті, що є 
наслідком патологічного процесу, які вперше виникають на 
периферії. Спостерігаються після локальної травми. У цих 

випадках патологічні зміни розгортаються у локальних 

периферичних вегетативних нервових апаратах. Це локальні 
ангіоневрози та вегетативно-трофічні розлади в ділянці 
травми. 

Здебільшого трапляються вегетативні неврози 

вегетосудинної дистонії. Вони протікають з вираженими 

коливаннями судинного тонусу, що проявляються з ознаками 

гіпотонії чи гіпертонії.  
Всі вегетодистонії поділяють на три групи: 

- вегетосудинна дистонія за гіпертонічним типом; 

- вегетосудинна дистонія за гіпотонічним типом; 

- вегетосудинна дистонія по кардиальному типу. 
При вегетосудинних дистоніях основний симптом – біль у 

ділянці серця, що виникає після хвилювання, конфліктних 

ситуацій. Він може бути обумовлений різними причинами: 

остеохондроз, спастичні зміни судин, міжреберна невралгія, 
гіпертонічна хвороба, порушення нервової регуляції 
серцевого м’яза. Цей симптом дистонії – біль в ділянці серця – 

говорить про кардиальний тип. При поєднанні симптомів – 

біль в ділянці серця, підвищення або зниження тиску ‒ 

говорять про змішаний тип дистонії. Зустрічаються 
нейроциркуляторні (вегетосудинні) дистонії по 
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нормоцидному типу (без виявленого порушення судинного 
тонусу і змін артеріального тиску).  
Крім змін з боку серця при вегетодистонії спостерігаються  

такі симптоми: задишка, загальна слабкість, відчуття браку 
повітря, пітливість, підвищена стомлюваність. Усі ці явища, 
як правило, носять функціональний характер і можуть бути 

ліквідовані.  
Нейроциркулятирна дистонія – це функціональне 

нейрогенне захворювання системи кровообігу, клінічною 

особливістю якого є зниження артеріального тиску нижче від 

100/60 мм рт. ст. у чоловіків і нижче від 95/60 мм рт. ст. у 
жінок.  
Причиною розвитку нейроциркуляторної дистонії є тривале 

психоемоційне напруження, а в окремих випадках – психічна 
травма, закрита травма головного мозку. Сприяють 
виникненню захворювання порушення харчування, перенесені 
інфекційні хвороби, вогнищева інфекція, зокрема хронічний 

тонзиліт, спадкова схильність, ендокринні порушення. 
Поряд з болями в ділянці серця, підвищенням або 

зниженням тиску нейроциркулятирна дистонія може 
проявлятися серцебиттям та порушенням ритму серця. 
Зазначені зміни мають функціональний, минаючий 

характер, а тому нейроциркуляторну гіпотензію, як і 
гіпертензію, слід розглядати, як невроз центрів, що 
розвивається внаслідок порушення кіркових процесів. Така 
дистонія частіше виникає в осіб які мали психічні травми та 
нервові перевантаження. Це особи, які мало займаються 
фізичними вправами. 

При захворюваннях серцево-судинної системи оздоровчі 
фізичні вправи показані в багатьох випадках, однак їх 

застосування повинно бути суворо диференційованим в 
залежності від клініки та етіології захворювання. Під час 
виконання вправ необхідно дотримуватись певних вимог: 

1. Поступове збільшення навантаження на організм, при 

врахуванні захворювання студентів та загальний стан 
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організму: 
- поступове збільшення кількості повторень вправи; 

- зільшення темпу виконання; 
- зільшення кількості вправ; 
- ускладнення вправ. 
2.Використання принципу розсіювання фізичного 

навантаження на організм (чергування вправ на різні частини 

тіла). 
3. Комбінування, урізноманітнювання вправ та їх часткова 

видозміна. 
4. Виконання вправ має відбуватися систематично та без 

пропусків. 
 

Комплекси оздоровчих вправ 

Комплекси вправ, які пропонуються, складені за 
рекомендаціями провідних вчених, спеціалістів з фізичної 
реабілітації (О. О. Александрова (1987), А. В. Кучанської 
(2003), І. В. Бережнової (2006), Е. А. Романова (2007), С. І. 
Присяжнюка (2008)), та на основі узагальненої практичної 
діяльності фахівців кафедри фізичного виховання НУВГП. 

Наведені комплекси оздоровчих вправ сприяють зміцненню 

серцево-судинної системи студентів. Позитивно впливають на 
роботу міокарда, посилюють його скоротливу здатність, 
створюють умови для відновлення процесів у серці та 
судинах, підвищують опірність організму до стресових 

ситуацій, покращують психоемоційний стан, надають 
впевненості, що позитивно позначається на зміцненні здоров'я 
студентів та підвищенні фізичної і розумової працездатності.  
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Комплекс вправ при гіпотонічній хворобі 
№ 

п/п 

Вихідне 
положен
ня 

Техніка виконання К-сть 
повто 
рень 

1. У ходьбі Ходьба: звичайна, на носках, на 
п’ятах, перекати з носка на п’яту.  

1-2 хв. 

2. - Біг. 2-3 хв. 
3. У ходьбі Руки через сторони вгору – вдих, 

руки вниз – видих. 

3-4 

рази. 

4. Стоячи Кругові оберти головою вправо, 

вліво. 

6-8 

разів 
5. Стоячи з 

гантеля
ми 

Ноги нарізно, руки в сторони. 1-4 

– кругові рухи кистями вперед, 5-8 

– назад. 

6-8 

разів. 

6. Стоячи з 
гантеля
ми 

Ноги нарізно, руки вниз.  1-2 – 

кругові рухи правою рукою, 3-4 – 

лівою.  

6-8 

разів. 

7. Стоячи з 
гантеля
ми 

Ноги нарізно, руки вперед. 1-2 – 

відвести руки через сторони назад 

(з'єднати лопатки), 3-4 – руки 

вперед схрестити, 5-8 – повторити 

рух. 

6-8 

разів. 

8. Стоячи Руки вгору – вдих, опустити руки 

послідовно розслабити кисті, 
передпліччя, плечі – видих. 

6-8 

разів. 

9. Стоячи Ноги нарізно. 1-3 – підняти праву 
руку (ліва на талії) і зробити три 

пружних нахили тулуба вліво, 4 – 

повернутися у вихідне положення 
(в.п.). 5-8 – в іншу сторону. 

6-8 

разів. 

10. Стоячи Ноги разом, руки вниз. 1-2 – нахил 
вперед прогнувшись, руки вперед. 

3-4 – повернутися у в.п. 

6-8 

разів. 

11. Стоячи Ноги широко нарізно, з нахилом 6-8 
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тулуба вперед, прогнутися, руки в 
сторони. 1-2 – поворот тулуба 
вправо, лівою рукою дістати 

ступню, 3-4 – вліво. 

разів. 

12. Стоячи  Руки опущені. Підняти плечі вгору 
– вдих, розслаблено опустити вниз 
– видих (домагатись розслаблення 
м'язів плечового пояса). 

3-4 

рази. 

13. Стоячи Ноги нарізно, руки вниз. 1-3 – 

пружні нахили тулуба до правої 
ноги, 4 – в.п. 5-7 – до лівої, 8 – в.п. 

6-8 

разів. 

14. Сидячи 

на п'ятах  

Руки вниз. 1-4 – стати на коліна, 
руки вгору, прогнутися у 
попереку. 5-8 – в.п. 

6-8 

разів. 

15. Лежачи 

на 
животі 

1-2 – відірвати руки і ноги від 

підлоги, прогнутися в спині, 
утримувати 5-10 с., 3-4 – 

опуститися. 

6-8 

разів 

16. Лежачи 

на 
животі 

1-2 – руки за головою, підняти та 
повернути тулуб у праву сторону, 
3-4 – опуститися, 5-8 – в іншу 
сторону. 

6-8 

разів 

17. Лежачи 

на спині 
1-2 – правим ліктем пягнутися до 

лівого коліна, 3-4 – лівим ліктем 

тягнутися до правого коліна. 

6-8 

разів. 

18. Лежачи 

на спині 
1-2 – зігнуті коліна підтягувати до 

грудної клітки, 3-4 – в.п. 

8-10 

разів. 
19. Лежачи 

на спині 
1-2 – зігнуті коліна підтягнути до 

грудної клітки, обхопити двома 
руками, головою дотягнутися до 

колін, 3-4 – в.п. 

6-8 

разів. 

20. Лежачи 

на спині 
Діафрагмальне дихання. 30 с. 
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Комплекс вправ при гіпертонічній хворобі 
№ 

п/п 

Вихідне 
положен
ня 

Техніка виконання К-сть 
повто 
рень 

1. У ходьбі Ходьба: звичайна, на носках, на 
п’ятах, перекати з носка на п’яту.  

1-2 хв. 

2. У ходьбі Руки зігнуті в ліктях, кисті до 

плечей. Кругові оберти руками 

вперед і назад.  

1 хв. 

3. Стоячи Руки вгору – вдих, опустити руки 

вниз – послідовно розслабити 

кисті, передпліччя, плечі – видих.  

3-4 

рази. 

4. Стоячи Ноги нарізно, руки на поясі. 1-4 – 

кругові оберти головою вправо, 5-

8 – вліво. 

6-8 

разів. 

5. Стоячи Ноги нарізно, руки на поясі. 1-2 – 

поворот тулуба вліво, руки в 
сторони, 3-4 – в іншу сторону. 

6-8 

разів. 

6. Стоячи Ноги нарізно, руки зігнуті в ліктях 

перед грудьми. 1-2 – пружні 
відведення зігнутих рук назад, 3-4 

– відведення прямих рук назад. 

6-8 

разів. 

7. Стоячи Ноги нарізно, руки на поясі. 1-2 – 

нахил тулуба назад, 3-4 – нахил 
тулуба вперед. 

6-8 

разів. 

8. Стоячи Ноги нарізно. 1-2 – руки через 
сторони вгору – вдих, 3-4 – через 
сторони вниз – подовжений видих. 

6-8 

разів. 

9. Стоячи Ноги нарізно, руки опущені. 1-2 – 

присісти, руки вперед, 3-4 – в.п.  

6-8 

разів 
10. Стоячи Ноги нарізно, руки на поясі. 1-4 – 

вдих – відвести лікті назад, 

з'єднати лопатки, 5-8 – в. п. – 

видих подовжений. 

3-4 

рази. 
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11. Стоячи Ноги нарізно, руки на поясі. 1-2 – 

відвести ліву ногу вбік на носок,  
руки в сторони, 3-4 – в іншу 
сторону правою ногою. 

6-8 

разів. 

12. Стоячи  Ноги нарізно, руки на поясі. 1-4 – 

махові рухи лівою ногою вперед, 

5-8 – назад. Повторити рух з іншої 
ноги. 

6-8 

разів. 

13. Стоячи Ноги нарізно, руки в сторони. 1-2 

– нахил вперед, права рука вгору, 
ліва рука торкається носка правої 
ноги – видих, 3-4 – в. п. – вдих, 5-8 

– повторити в іншу сторону.  

6-8 

разів. 

14. Сидячи Ноги нарізно, руки на колінах. 1-2 

– руки в сторони – вдих, 3-4 – 

нахил вперед – видих. 

6-8 

разів. 

15. Сидячи Ноги нарізно. 1-4 – пружні нахили 

до правої ноги, руками дістати 

ступню, 5-8 – до іншої ноги. 

6-8 

разів. 

16. Сидячи Ноги разом, опора руками позаду. 
1-2 – підняти зігнуті ноги до 
грудей, 3-4 – в.п. 

6-8 

разів. 

17. Сидячи Ноги нарізно, ліва рука на грудях, 

права на животі. 1-2 – вдих – 

розширити грудну клітку, живіт 
втягнути, 3-4 – видих. 

6-8 

разів. 

18. Сидячи Ноги разом. 1-2 – підняти зігнуті 
ноги до грудей, обхопити коліна 
руками, 3-8 – утримувати. 

6-8 

разів. 

19. Лежачи 

на спині 
1-8 – витягуватися вгору за руками 

та вниз за ногами. 

3-4 

рази. 

20. Лежачи 

на спині 
Діафрагмальне дихання. 30 с. 
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Комплекс вправ при ревматичному ураженні серця 

№ 

п/п 

Вихідне 
положен
ня 

Техніка виконання К-сть 
повто 
рень 

1. Лежачи 

на спині 
1-2 – руки в сторони – вдих, 3-4 – 

руками обхопити плечі і стиснути 

грудну клітку – видих. 

3-4 

рази. 

2. Лежачи 

на спині 
1-2 – руки в сторони, ноги нарізно 
– вдих, 3-4 – підвести ноги до 
грудей, обхопити руками – видих. 

6-8 

разів. 

3. Лежачи 

на спині 
1-2 – руки за головою, ноги стоять 
зігнуті в колінах – вдих, 3-4 – 

коліна розвести в сторони – видих.  

6-8 

разів. 

4. Лежач 

на спині 
1-2 – руки за головою, ноги стоять 
зігнуті в колінах – вдих, 3-4 – 

випрями ноги – видих.  

6-8 

разів. 

5. Лежачи 

на спині 
Руки вздовж тіла. 1-2 – руки та 
ноги розвести в сторони – вдих, 3-

4 – в.п – видих. 

6-8 

разів. 

6. Лежачи 

на спині 
1-2 – напружити м'язи тулуба, 
притиснутися до підлоги – вдих, 3-

4 – розслабити м'язи тулуба – 

видих. 

6-8 

разів. 

7. Сидячи Руки на колінах. 1-2 – руки в 
сторони, 3-4 – нахил вперед. 

6-8 

разів. 
8. Сидячи Опора руками позаду. 1-2 – 

підняти праву ногу, зігнути в 
коліні, ступню поставити на 
носок, 3-4 – те ж лівою. 5-8 – в.п. 

6-8 

разів. 

9. Сидячи 1-2 – нахил тулуба до правої ноги, 

руками дістати ступню, 3-4 – те ж 

до лівої ноги. 

6-8 

разів. 

10. Сидячи 1-4 – обхопити руками зігнуті 
коліна, відірвати ступні від 

6-8 

разів. 
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підлоги, утримувати. 5-8 – в.п. 

11. Стійка 
на 
колінах 

та руках 

1-2 – витягнути вперед праву руку, 
назад ліву ногу, утримувати, 3-4 – 

в.п. Повторити те ж з іншої руки. 

6-8 

разів. 

12. Стійка 
на 
колінах 

1-2 – сісти на ступні, 3-4 – 

піднятися на коліна, руки вгору, 
потягнутися. 

6-8 

разів. 

13. Стоячи Руки на поясі. 1-2 – руки в 
сторони, ліву ногу зігнути в коліні, 
3-4 – те ж з іншої ноги.  

6-8 

разів. 

14. Стоячи  Ноги нарізно, руки зігнуті у ліктях 

перед грудьми. 1-2 – пружні 
відведення прямих рук назад, 3-4 – 

в.п. 

6-8 

разів. 

15. Стоячи Руками тримаючись за опору. 1-4 

– махи правою ногою, 5-8 – махи 

лівою ногою. 

6-8 

разів. 

16. Стоячи Руками тримаючись за опору. 1-4 

– колові оберти правою ногою, 

зігнутою у коліні, в середину, 5-8 

– колові оберти правою ногою, 

зігнутою у коліні, на зовні. Те ж 

іншою ногою.  

6-8 

разів. 

17. Стоячи Руками тримаючись за опору. 1-2 

– напівприсід, 3-4 – в.п. 

6-8 

разів. 
18. Стоячи Руками тримаючись за опору. 1-4 

– перекати з п’ятки на носок. 
6-8 

разів. 
19. Стоячи Руки опущені. 1-2 – руки вперед – 

вгору – назад – вдих, 3-4 – в.п. – 

видих. 

6-8 

разів. 

20. Стоячи Руки опущені. 1-2 – руки в 
сторони – вдих, 3-4 – глибокий 

присід – видих. 

6-8 

разів. 
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Комплекс вправ при вегетосудинній дистонії 
№ 

п/п 

Вихідне 
положен
ня 

Техніка виконання К-сть 
повто 
рень 

1. Стоячи Руки вздовж тіла. Голова опущена. 
1-2 – півоберти головою до лівого 

плеча, 3-4 – до правого. Дихання 
довільне.  

6-8 

разів. 

2. Стоячи 1-2 – підняти плечі, відвести назад, 

3-4 – підняти плечі, відвести 

вперед. Дихання довільне.  

6-8 

разів. 

3. Стоячи 1-2 – підняти руки через сторони 

вгору, піднятись на носки – вдих, 

3-4 – в. п. – видих.  

6-8 

разів. 

4. Стоячи Руки витягнуті вперед. 1-4 – 

кругові оберти кистями, 5-8 – 

кругові оберти у ліктьових 

суглобах. Дихання довільне.  

6-8 

разів. 

5. Стоячи Руки на поясі. 1-2 – вивести 

грудну клітку вперед – вдих, 3-4 – 

назад – видих.  

6-8 

разів. 

6. Стоячи 1-4 – кругові оберти тазом вправо, 

5-8 – вліво. Дихання довільне.  
6-8 

разів. 
7. Стоячи Руки на поясі. 1-2 – вивести руки 

вперед з нахилом вперед, 3-4 – 

руки на пояс – нахил назад. 

6-8 

разів. 

8. Стоячи 1-8 – праву ногу, зігнуту в коліні, 
притиснути до грудної клітки. Те 
ж з іншою ногою. 

6-8 

разів. 

9. Стоячи 1-2 – напівприсід, руки вперед, 

спина пряма – видих, 3-4 – в.п. – 

вдих.  

6-8 

разів. 

10. Стоячи Широка стійка, руки на поясі.1-2 – 

перенести вагу тіла на праву ногу, 
6-8 

разів. 
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зігнувши її в коліні, 3-4 – в іншу 
сторону. Дихання довільне.  

11. Стоячи 1-2 – крок правою ногою назад, 

коліном майже торкатися підлоги 

– видих, 3-4 – в.п. – вдих. Те ж з 
іншої ноги.  

6-8 

разів. 

12. Лежачи 

на боці 
Опора на лікоть. 1-8 – махи ногою 

вгору, 9-12 – утримувати ногу 
вгорі. Те ж на іншому боці. 

3-4 

рази. 

13. Лежачи 

на боці 
Опора на лікоть. 1-2 – підвести 

зігнуті ноги до грудної клітки – 

вдих, 3-4 – випрямити – видих. Те 
ж на іншому боці.  

6-8 

разів. 

14. Лежачи 

на 
животі 

1-2 – підняти руки та ноги від 

підлоги – видих, 3-4 – в. п. – вдих.  

6-8 

разів. 

15. Лежачи 

на 
животі 

1-2 – підняти тулуб, опора на 
кисті, ступні, коліна – видих, 3-4 – 

в. п. – вдих.  

6-8 

разів. 

16. Лежачи 

на спині 
Ноги зігнуті в колінах, руки за 
головою в замку. 1-2 – підняти 

голову і лопатки від підлоги, 

поперек притиснути до відлоги – 

видих, 3-4 – в.п. – вдих.  

10-12 

разів. 

17. Лежачи 

на спині 
Руки витягнуті за головою. 1-4 – 

потягнутися – видих, 5-8 – вдих. 

6-8 

разів. 
18. Лежачи 

на спині 
1-4 – обхопити руками та 
притиснути до грудної клітки 

зігнуту у коліні ногу, 5-8 – те ж з 
іншою ногою. Дихання довільне. 

6-8 

разів. 

19. Лежачи 

на спині 
Обхопити руками зігнуті коліна. 
Перекати вліво, вправо. 

6-8 

разів. 
20. Лежачи 

на спині 
Діафрагмальне дихання. 6-8 

разів. 
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Комплекс вправ при нейроциркуляторній дистонії 
№ 

п/п 

Вихідне 
положен
ня 

Техніка виконання К-сть 
повто 
рень 

1. У ходьбі Ходьба: звичайна, на носках, на 
п’ятах, зовнішній та внутрішній 

стороні ступні, в напівприсіді.  

1-2 хв. 

2. - Легкий біг. 3-4 хв. 
3. Стоячи 1-2 – нахили головою вправо, 

вліво, 3-4 – вперед, назад. 

6-8 

разів. 
4. Стоячи 1-4 – оберти плечима вперед, 5-8 – 

назад. Дихання довільне.  
6-8 

разів. 
5. Стоячи Руки в сторони. 1-2 – пягнутися 

вправо за рукою, 3-4 – в іншу 
сторону. Дихання довільне. 

6-8 

разів. 

6. Стоячи Ноги нарізно. 1-2 – нахил до 
правої ноги, 3-4 – до лівої. 

6-8 

разів. 
7. Стоячи 1-2 – випад правою ногою вперед, 

руки на коліно, 3-4 – в.п. Те ж  

іншої ноги. 

6-8 

разів. 

8. Стоячи Ноги нарізно, руки покласти на 
підлогу. 1-2 – присісти на праву 
ногу, 5-8 – на ліву. 

6-8 

разів. 

9. Стоячи Руки на поясі, підняти праву ногу. 
1-4 – кругові оберти ногою у 
кульшовому суглобі вправо, 5-8 – 

вліво. Те ж іншою ногою. 

6-8 

разів. 

10. Стоячи Руки на поясі. Ступню правої ноги 

притиснути до внутрішньої 
сторони бедра лівої ноги. 1-8 – 

утримувати. Те ж іншою ногою. 

6-8 

разів. 

11. Стоячи 1-8 – руки в сторони, тулуб 

нахилити вперед, праву ногу 
відвести назад – утримувати. Те ж 

6-8 

разів. 
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іншою ногою. 

12. Стійка 
на 
колінах 

та руках 

1-8 – махові рухи правою ногою 

вгору. Те ж іншою ногою. 

6-8 

разів. 

13. Стійка 
на 
колінах 

та руках 

1-4 – вперед права рука, назад 

права нога, 5-8 – повернути тіло, 

рукою та ногою потягнутися 
вгору, 9-10 – в. п. Те ж лівою 

рукою та ногою. 

6-8 

разів. 

14. Стійка 
на 
колінах 

та руках 

1-2 – прогнути поперековий відділ 
хребта вниз, 3-4 – вигнути грудну 
клітку вгору. 

6-8 

разів. 

15. Стійка 
на 
колінах 

та руках 

1-8 – сідниці опустити на п’яти, 

витягнутися за руками, 

утримувати. 

6-8 

разів. 

16. Прямий 

упор 

Згинання і розгинання рук в упорі 
від підлоги. 

6-8 

разів. 
17. Лежачи 

на 
животі 

1-4 – обхопити руками ступні, 
прогнутися, витягнутися вгору – 

утримувати, 5-8 – в.п.  

6-8 

разів. 

18. Лежачи 

на 
животі 

1-2 – піднятися, опора на руки та 
ступні, 3-6 – вивести таз вгори, 7-8 

– в.п. 

6-8 

разів. 

19. Лежачи 

на 
животі 

1-2 – піднятися, опора на руки та 
ступні, 3-4 – вивести таз вгору, 5-6 

– підняти праву ногу, 7-8 – в.п. Те 
ж іншою ногою. 

6-8 

разів. 

20. Лежачи 

на 
животі 

1-8 – руки в замку під головою. 

Тіло розслабити. Дихання через 
ніс. 

1 хв. 
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