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ВСТУП 

 

Працездатність людини в різних видах професійної 

діяльності багато в чому залежить від рівня спеціальної фізичної 

підготовленості, що формується шляхом систематичних занять 

фізичними вправами. Аналізуючи сучасні умови навчання у 

вищих навчальних закладах (ВНЗ), можна констатувати, що їх 

специфіка пов’язана з використанням комп’ютерних технологій, 

які мають особливості негативно впливати на здоров’я 

користувача (С.І. Присяжнюк, 2016). Спостерігається велика 

кількість сучасної студентської молоді з низьким рівнем 

здоров’я, внаслідок чого виникає затримка фізичного розвитку, 

відбувається зниження діяльності функціональних систем 

організму, що призводить до зниження рівня фізичної 

працездатності [11, с. 12]. 

На вагоме значення фізичного виховання та його складової – 

професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) як 

підґрунтя для успішного оволодіння процесами виробничої 

діяльності – вказує низка авторів (Р. Т. Раєвський, 

С. М. Канішевський, 2010; О. М. Болтенкова, 2012; 

Т. І. Лошицька, 2013; Л. П. Пилипей, 2013; О. М. Ольховий, 

2014, С.І. Присяжнюк, 2016 та ін.). 

ППФП здійснюється на навчальних заняттях і є одним з 

розділів обов’язкового курсу фізичного виховання студентів у 

ВНЗ. Метою ППФП є підвищення рівня загальної фізичної 

підготовленості з спрямованим розвитком прикладних фізичних 

здібностей; формування у студентів мотивації до систематичних 

занять з розвитку професійно важливих психофізичних якостей, 

що забезпечить успішність професійної діяльності; виховання 

особистісної відповідальності за власне здоров’я, формування 

фізкультурних знань, засвоєння прикладних умінь і навичок, а 
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також зростання потреби в фізкультурно-спортивної діяльності 

протягом усієї професійної кар’єри. Використання 

вищезгаданих чинників у фізичному вихованні студентів займає 

важливе місце в загальній системі освіти і виховання [3, 5, 6]. 

Подальше впровадження та вдосконалення ППФП в систему 

освіти необхідно визначити деякими обставинами: 

− час, що витрачається на засвоєння вимог сучасних професій 

і досягнення професійної майстерності залежить від рівня 

функціональних можливостей організму майбутніх фахівців і 

від ступеня розвитку фізичних здібностей, досконалості рухових 

умінь і навичок; 

− проблема попередження імовірних негативних впливів 

певних видів професійної праці на фізичний стан фахівців; 

− перспективні тенденції соціального і науково-технічного 

прогресу не звільняють людину від необхідності постійно 

вдосконалювати свої здібності. 

 

1. Характеристика професійних вимог до підготовки 
спеціалістів інформаційно-логічної групи спеціальностей 

З метою визначення характеру вимог, що пред’являються до 

конкретного виду праці у професійної, в тому числі, і фізичної 

підготовленості майбутніх фахівців необхідно розробити 

професіограми. Вони складаються на основі вивчення змісту та 

форм даної трудової діяльності у психологічному, 

фізіологічному, біохімічному, економічному та інших аспектах з 

урахуванням предмета, технологій і умов праці. 

Професіограму можна складати для професії або груп 

професій, що мають приблизно однакову психофізіологічну 

характеристику трудової діяльності, в її зміст включати: 

− загальні відомості про професію – назва праці, види праці, 

знаряддя праці, форми організації праці; 

− умови праці – робота в приміщенні, на відкритому повітрі, 

під землею, у воді, в обмеженому просторі, на висоті, в 

спеціальному одязі; 

− психофізіологічну характеристику трудової діяльності – 

переважний розвиток аналізаторів, необхідних в роботі, втома 
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протягом робочого дня, тяжкість роботи, проблеми, які 

потребують прояву вольових зусиль; 

− характер і психологічну стійкість особистості – 

підготовленість фахівця, розумові і сенсорні навички, 

визначення фізичних якостей, визначення фізичного розвитку; 

− інтегральну оцінку ролі і надійності особистісного чинника 

в професійній діяльності. Вплив професій на особистість – 

ступінь успішності при виконанні виробничих завдань у 

відсотках, відсоток продуктивності праці; 

− актуальність змісту ППФП – ступінь необхідності ППФП: 

бажана, необхідна, вкрай необхідна. Підбір прикладних 

фізичних вправ і видів рухової діяльності ППФП для даних 

спеціальностей / спеціалізацій. 

Професіограми необхідні не тільки для профорієнтації та 

профвідбору, а й для зіставлення з тестової оцінкою 

індивідуальних можливостей. Виявляючи специфіку вимог, 

яким повинна відповідати фізична підготовленість фахівців тих 

чи інших професій, необхідно виходити з того, що вона повинна 

відображати сукупність особливостей конкретної трудової 

діяльності та умов її виконання, в тому числі: особливостям 

переважаючих робочих операцій; режиму праці та відпочинку; 

особливостям умов середовища, що впливають на стан фізичної 

і загальної працездатності, більш того, коли вони різко 

відрізняються від комфортних умов.  

Велике значення в організації навчального процесу має 

відводитися рекомендаціям, спрямованим на підвищення ППФП 

студентів: 

− наявність матеріально-технічної, спортивної бази у ВНЗ; 

− обсяг годин, що відводяться на ППФП студентів I–IV 

курсів, зі збільшенням годин для студентів III–IV курсів; 

− підбір засобів і методів, що сприяють розвитку ППФП; 

− обсяг теоретичних занять, семінарів і наявність навчально-

методичної літератури на кафедрі і в бібліотеці ВНЗ; 

− заходи, спрямовані на підвищення ППФП студентів: лекції, 

додаткові заняття, змагання і т.д.; 
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− цілеспрямована підготовка професорсько-викладацького 

складу на курсах перепідготовки та стажування. Для студентів 

цілеспрямована підготовка за програмою ППФП на навчальних 

заняттях. 

Збільшення вузів та факультетів економічного профілю 

наприкінці минулого сторіччя, що викликано як відповідними 

потребами суспільства, так і престижем професії (В. Волков, 

2004), спровокувало у подальшому гостру конкуренцію серед 

фахівців інформаційно-логічної групи спеціальностей, а також 

підвищення вимог до їх психофізичної підготовленості. 

За характером виробничої діяльності спеціалісти, для яких 

характерними є робота з комп’ютером, інформаційними 

технологіями, аналіз, робота з інформацією, числами, текстами, 

умовними знаками, належать до інформаційно-логічної групи 

спеціальностей (Л. П. Пилипей, 2013), умови праці яких 

відбуваються в закритих приміщеннях при штучному 

освітленні, з обмеженою руховою діяльністю, в статичному 

положенні, що призводить до зниження працездатності. В.І. 

Блінов [1976] та Н.Н. Завидівська [2002] відмічають, що для 

професійної діяльності фахівців цієї галузі характерним є умови 

нестачі кисню, недостатнє освітлення, різкі переходи від 

отримання зоровими аналізаторами інформації з екрану 

комп’ютера до складання звітів, збору матеріалів, їх групування, 

зведення у таблиці тощо.  

На підставі існуючих вимог до даних професій Є.П. 

Сільніковою [2009] визначено комплекс професійно важливих 

фізичних якостей: загальна витривалість, статична сила, 

гнучкість, координація рухів; психічних якостей: пам’ять, увага, 

мислення, стресостійкість та особистісних: комунікабельність, 

ініціативність, відповідальність, значущих в ППФП майбутнього 

фахівця. До негативних особливостей даних професій можна 

віднести низьку рухову активність, що приводить до збіднення 

процесу постачання кори головного мозку чутливими 

стимулами від опорно-рухового апарату. Все це сприяє розвитку 

процесів гальмування в центрі кори великих півкуль. Тривала 

статична підтримка робочої пози сидячи (напруга м’язів шиї, 
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верхнього плечового пояса, поперекового відділу хребта) сприяє 

застійним явищам в м’язах спини і нижніх кінцівок; високому 

нервово-емоційному напруженню; істотному стомленню 

зорового аналізатора.  

За даними Н.І. Фалькової [2002], необхідними фізичними 

здібностями для майбутніх фахівців цієї галузі можна вважати: 

загальну і статичну витривалість, швидкісну витривалість, силу 

м’язів шиї, плечового пояса та спини. Слід також відзначити, що 

для професій, пов’язаних з постійним отриманням інформації 

через зоровий аналізатор, потрібно виконувати вправи для очей: 

колові рухи; фокусування зору на одній крапці впродовж 

значного проміжку часу тощо. 

 
2. Спрямованість професійно-прикладної фізичної 

підготовки студентів інформаційно-логічної групи 
спеціальностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 
Рис. 1. Інформаційно-логічна група спеціальностей за якими 

здійснюється підготовка на І освітньому рівні у НУВГП 

У Національному університеті водного господарства та 

природокористування (НУВГП) підготовка спеціалістів 

інформаційно-логічної групи спеціальностей здійснюється 

трьома навчально-науковими інститутами: Автоматики, 

кібернетики та обчислювальної техніки (ННІАКОТ), 

Будівництва та архітектури (ННІБА), Економіки та 

менеджменту (ННІЕМ) (рис. 1).  

До важливих фізичних якостей належать: загальна та 

статична витривалість, швидкість рухів руками, пальців рук, 

силові якості, а до важливих психофізіологічних якостей – 

Інформаційно-логічна група спеціальностей 

1. Інформаційні технології 
(ННІАКОТ) 
– комп’ютерні науки та 

інформаційні технології; 

– комп’ютерна інженерія; 

– інженерія програмного 

забезпечення; 

– автоматизація та компютерно-

інтегровані технології  

2. Соціальні та поведінкові 
науки (ННІЕМ) 
– економіка, економічна 

кібернетика; 

– економіка, управління 

персоналом і економіка праці; 

– міжнародні економічні 

відносини 

Управління та 
адміністрування 
– облік і оподаткування; 
– підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність; 
– фінанси, банківська справа 

та страхування 

3. Культура та мистецтво 
(ННІЕМ) 
інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

документознавство 

5. Математика та 
статистика 
(ННІАКОТ) 
прикладна математика  

4. Цивільна безпека 
цивільна безпека (ННІБА) 
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гострота зору, зорова та слухово-моторна реакція, концентрація 

уваги, переключення уваги, стійкість уваги. 

Виробничій діяльності фахівців інформаційно-логічної групи 
спеціальностей характерні такі види навантажень: довготривале 

перебування у малорухливому положенні, монотонність 

операцій, вміння опрацьовувати великі обсяги інформації, весь 

робочий час перебувати під впливом комп’ютерних 

випромінювань, штучного освітлення, гіпоксії, професійно 

працювати за клавіатурою комп’ютера [11, с. 162]. 

Завдання ППФП: 

– розвиток загальної і статичної витривалості, сили м’язів 

шиї, верхнього плечового пояса і спини, витривалість рук, 

особливо кистей пальців рук; 

– у зв’язку з постійним отриманням інформації через зорової 

аналізатор необхідно виконувати комплексну програму для 

тренування, розвитку, оптимізації стану м’язів ока: 

верхнього і нижнього прямого, нижнього і верхнього 

косого, середнього і бокового прямого; розвиток 

психофізіологічних якостей функцій уваги і психічних 

процесів у прийомі інформації, пам’яті, мислення і 

мозкових операцій, вміння розслабляти м’язи, оптимізувати 

дихання, поставу і в цілому, психологічний стан для 

збереження загальної працездатності при тривалому 

перебуванні в стані гіподинамії [10, с. 88]. 

 
3. Психофізіологія фізичної і розумової праці 
Фізична і розумова працездатність студента мають спільну 

фізіологічну основу систем забезпечення, які пов’язані між 

собою (Н.А. Бернштейн, 1947; С.М. Іващенко, 2008; В.І. 

Лизогуб, 2010). Тому низький рівень психофізіологічної 

підготовки може негативно впливати на ефективність засвоєння 

навчальних програм із спеціальності, а в подальшому – на 

можливість бути працездатним спеціалістом. 

Фізична і розумова праця супроводжуються певним ступенем 

нервово-психічного, емоційного напруження. Рівень 

напруження і вегетативних зрушень залежить від стану 
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організму, мотивації до діяльності, умов навколишнього 

середовища та інших чинників. Кожній діяльності відповідає 

певний оптимум емоційного напруження, коли всі реакції 

виявляються найдосконалішими [14, с. 38] 

Відхилення психофізіологічного напруження від оптимуму 

призводить до порушення нервово-емоційного стану, що знижує 

ефективність виконуваної роботи. 

Фізична праця характеризується перебудовою регуляторних 

функцій центральної нервової, змінами діяльності соматичної і 

автономної систем [14, с. 38]. 

Ступінь зрушень, що відбуваються при цьому в організмі, 

зумовлює певний психофізіологічний стан, тому розвиток стану 

стомлення пов’язують при фізичній праці насамперед з 

функціональними змінами, що відбуваються у нервовій системі. 

Якщо фізичне навантаження має незначну інтенсивність, то 

збудження коркових клітин підвищується, посилюється умовно-

рефлекторна діяльність, скорочується латентний період реакції, 

поліпшується сенсорна чутливість, здатність переключати увагу 

тощо. Це використовують для активного відпочинку – 

виконання легкої роботи сприяє швидшому і повнішому 

відновленню працездатності після напруженої діяльності. 

Напружена фізична праця супроводжується розвитком 

гальмівних процесів у корі великих півкуль мозку. В результаті 

знижується інтенсивність реакції умовних рефлексів, чутливість 

зорового і слухового аналізаторів, погіршується стійкість 

чіткого зору, координація. 

Розумова праця на відміну від фізичної характеризується не 

так вегетативними зрушеннями, як нейрофізіологічними, що 

супроводжується посиленим кровозабезпеченням мозку і 

підвищенням енергообміну нервових клітин [14, с. 39]. 

Будь яка розумова праця супроводжується певним нервово-

психічним напруженням. Чим більше розумове навантаження, 

тим швидше виявляється стомлення, тим виразніший ступень 

вегетативних зрушень. Останній залежить від емоційного 

напруження, навколишніх умов, дефіциту часу, змісту й обсягу 

сприйнятої інформації [11, с. 136–139]. 
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Під час розвитку стомлення виникають гальмівні процеси, які 

служать сигналом для припинення роботи, необхідності 

фізіологічного відновлення. Цей сигнал, у свою чергу, може 

гальмуватися вольовим зусиллям, але процес розвитку 

стомлення при цьому не припиняється [11, с. 137]. 

У процесі розумової праці може розвиватися функціональне 

стомлення – зниження ефективності в одному виді діяльності 

при її збереженні в інших видах. Наприклад, зниження рівня 

обчислювальної роботи при збереженні надійності сприйняття 

зорової і слухової інформації. 

При стійкому розумовому стомленні, коли періоди 

відпочинку недостатні і при цьому не використовуються засоби 

і прийоми для інтенсифікації відновлення, може підвищуватися 

дратівливість, погіршується стабільність пульсу, виникають 

головні болі і, як наслідок, виникає ризик захворювання [11, с. 

141–145]. 

Перенапруження визначається як несприятливий, граничний 

між нормою і патологією функціональний стан окремих 

фізіологічних систем або органів, зумовлений надмірними або 

тривалими навантаженнями або напруженнями цих систем або 

органів [14, с. 40]. 

Перенапруження є одним з основних факторів ризику 

захворювань (нервово-психічних, серцево-судинних, ін.). У 

результаті перенапруження знижується резистентність 

організму людини до різноманітних несприятливих впливів, що 

може призвести до загострення деяких хронічних захворювань. 

Діяльність людини, пов’язана з вирішенням складних 

інтелектуальних завдань, керівництвом великим колективом, 

керуванням автоматизованими системами і транспортом, 

характеризується високим рівнем психоемоційного напруження. 

До факторів, що сприяють розвитку перенапруження, 

належать стереотипні тривалі м’язові напруження, необхідність 

підтримувати робочі положення; підвищені навантаження на 

зоровий і слуховий аналізатори; моногонія; нервові і 

психоемоційні напруження. Все це може посилюватися станом 
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гіподинамії, іншими впливами (наприклад. у жінок – фазністю 

біологічного циклу або змінами стану у зв’язку з клімаксом). 

Перевтома – це генералізований патофізіологічний процес, 

який характеризується змінами стану основних фізіологічних 

систем, порушенням оптимуму їх взаємовідносин [14, с. 40]. 

Першими ознаками перевтоми є невротичні симптоми: 

підвищена дратівливість, швидка стомлюваність, відсутність 

бажання займатися звичайною роботою, порушення сну, головні 

болі. При перевтомі, як правило, переважають симпатичні 

впливи на серцево-судинну та дихальну системи. 

Одна з основних суб’єктивних ознак перевтоми – головні 

болі. Виникнення перевтоми певною мірою залежить від 

психофізіологічних характеристик особистості. За наявності тих 

чи інших відхилень у психіці, сформованих у процесі життя, 

ймовірність можливості розвитку невротичного вибуху 

підвищується. Хворобливі стани можуть виникати у людини, 

яка не враховує своїх сил і можливостей при плануванні 

фізичних і розумових завдань. Тобто коли виникає конфлікт між 

рівнем претензій і реальними можливостями. 

Перевтома характеризується розвитком вегетативних 

розладів. Насамперед неврозами – психогенними 

захворюваннями особистості, що супроводжуються 

неврологічними, соматичними, вегетативними й емоційними 

розладами. Неврози можуть виявлятися як підвищенням рівня 

претензій до оточуючих із схильністю до підвищеної 

збудливості реакцій на побутові дрібниці, так і млявістю, 

апатією, відсутністю бажання виконувати необхідну роботу [14, 

с. 41]. 

Головними засобами профілактики перевтоми і реабілітації є 

психо- і фармакотерапія, комплекс психогігієнічних і 

організаційних заходів, фізіотерапія, активний відпочинок, 

засоби оздоровчої фізичної культури у комплексі оздоровчих 

технологій здоров’язбереження освітнього простору вищого 

навчального закладу. 

Психофізіологічна реабілітація 
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Вирізняють два основних напрямки реабілітаційних заходів. 

По перше, застосування зовнішніх впливів, які 

відновлюватимуть ефективність функціонування організму. По 

друге, використання тих чи інших прийомів, які людина може 

самостійно застосувати для регуляції, відновлення, корекції 

функціонального стану. При тяжких проявах стомлення, коли 

періоди відпочинку недостатні і при цьому не використовуються 

засоби реабілітації, може порушуватися сон, підвищуватися 

роздратованість, знижуватись маса тіла, погіршуватися 

стабільність пульсу, бувають головні болі. знижується апетит, а 

також можуть спостерігатися інші негативні прояви, які 

створюють певний ризик для захворювання. Коли 

психофізіологічне напруження супроводжується патологічними 

змінами в організмі, застосовуються фізкультурно-оздоровчі та 

лікувальні заходи [11, с. 162; 14, c. 56].  

До засобів реабілітації функціонального стану належать: 

− психофізіологічна саморегуляція (аутотренінг); 

− психологічні впливи; 

− фізіотерапевтичні заходи; 

− фармакологічна корекція; 

− масаж; 

− термічні впливи; 

− гіпноз; 

− лікувальна фізична культура; 

− оздоровче тренування; 

− зміна виду діяльності. 

Психофізіологічна саморегуляція (аутотренінг) – це вплив 

певних розумових уявлень і настанов людини на зміну власних 

хвилювань, відчуттів тощо, а також на стан окремих 

фізіологічних і функціональних систем. Іншими словами, це 

така саморегуляція, яка допомагає нормалізувати й оптимізувати 

рівень емоційного збудження або гальмування, які 

характеризуються певною інтенсивністю фізіологічних процесів 

в організмі людини [14, с. 57].  

По-перше, аутотренінг застосовується з метою профілактики 

стану організму при перезбудженні, стомленні, апатії, сильних 
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напруженнях тощо. По-друге, за допомогою психофізіологічної 

саморегуляції можна нормалізувати функціональний стан 

організму, що змінився в результаті перевтомлення і 

перенапруження, порушення сну, тобто для відновлення сил, 

для переключення на іншу діяльність. 

У процесі аутотренінгу здійснюється вплив на зміну функцій 

окремих фізіологічних систем і стану в цілому. Сутність 

аутогенного тренування полягає в повторенні про себе певних 

мовних настанов, які називаються словесними формулами. Для 

ефективного впливу ці формули промовляють по кілька разів 

(залежно від рівня підготовленості) з обов’язковим розумовим 

уявленням і співпереживанням. 

Або оволодіти психосаморегуляцією для відновлення власних 

сил, необхідно зрозуміти певні правила. 

По-перше, як і будь яка підготовка, оволодіння засобами 

самонавіювання потребує глибокої переконаності, що це 

потрібно, й наполегливості в досягненні поставленої мети. 

По-друге, досягнути успіху в аутотренінгу можна тільки 

повсякденно працюючи над собою. Починати необхідно від 

простого, зберігати послідовність і систематичність в оволодінні 

прийомами саморегуляції, постійно закріплюючи засвоєне і 

доповнюючи його новими знаннями. 

По-третє, бути переконаним у тому, що аутотренінг не 

потребує якихось особливостей індивідуальності. Лише глибоке 

сприйняття навіювань може викликати очікувані реакції. Тому 

важливо у процесі саморегуляції не просте повторювати 

формули про себе, а яскраво уявляти зміст формули. 

Суттєвим компонентом при проведенні психосаморегуляції є 

довколишня обстановка. Необхідно усамітнитися, забезпечити 

такі мови, аби не було яскравого освітлення, шуму. Бажано, щоб 

усе сприяло комфорту, відчуттю зручності. 

Оволодіння методами аутотренінгу передбачає певну 

послідовність. Спочатку за допомогою підібраних словесних 

формул потрібно відволіктися від оточуючої дійсності, створити 

стан розслаблення. 
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Після цього здійснюється безпосереднє ауто занурювання 

шляхом промовляння про себе визначених попередньо мовних 

формул, які поступово розслаблюють кінцівки і різні частини 

тулуба й голови. Потім спрямовують увагу на режим дихання, 

контроль серцевої діяльності, загальний відпочинок тощо. 

Загальна тривалість засвоєння повного змісту мовних формул 

становить 13–15 занять. Подальше удосконалення аутотренінгу 

здійснюється за скороченими варіантами тексту формул. 

Ефективність їх зберігається, якщо вони реалізуються одразу ж 

за відпрацюванням повного варіанта. В результаті закріплення 

певних асоціативних зв’язків у мозку ефект тренування 

зберігається і при скороченому внутрішньому промовлянні. 

Кількість скорочених варіантів може становити 3-4, аж до того, 

що ефект навіювання може здійснюватися лише при уявленні 

його спрямованості. Закінчується аутотренінг введенням себе в 

стан самонавіяного сну. 

Аутотренінг використовують тоді, коли необхідно 

відновитися перед подальшою напруженою діяльністю. Увагу 

при цьому кілька разів переміщують за схемою: обличчя – руки 

– ноги – тулуб – обличчя – тіло. Можна додатково приділити 

увагу тим ділянкам тіла, де відчувається більше стомлення. Це 

посилює ефект відновлення. Для того, щоб не почався 

звичайний сон, періодично потрібно промовляти про себе: «не 

спати». Ось чому необхідно кожного разу встановлювати для 

себе час і тривалість аутотренінгу. В цьому разі спрацьовує 

«біологічний годинник» і момент прокидання відбувається без 

сторонньої допомоги. Такий спосіб контролю теж виробляється 

у процесі тренування. 

Спрямованість аутотренінгу може бути різною: на 

заспокоєння, на мобілізацію, на переключення, на відпочинок, 

на відновлення і так далі. Відповідно змінюватиметься зміст 

мовних формул, послідовність їх використання, тривалість 

оволодіння.  

Психологічні впливи насамперед здійснюють шляхом 

прослуховування різних музичних творів. Музика переключає 

активність мозкової діяльності, знижує нервове напруження, 
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відволікає від думок про професійну діяльність. Крім того, 

правильно індивідуально підібраний музичний твір сприяє 

посиленню відновлюваних процесів у фізіологічних системах, 

функція яких пригнітилась внаслідок трудової діяльності [14, с. 

59]. 

Залежно від поточного функціонального стану організму 

підбирають таку музичну програму, яка може як активізувати 

цей стан, так і прискорити відновлення. Темпові характеристики 

музичних творів повинні відповідати індивідуальним потребам і 

смаку. 

Фізіотерапевтичні реабілітаційні заходи включають: 

рефлексотерапію, електростимуляцію, кисневі коктейлі, 

інтервальне гіпоксичне тренування та ін. [14, с. 59]. 

Фармакологічна корекція передбачає застосування 

різноманітних фармакологічних препаратів з метою уникнення 

неприємних станів (депресії, стомлюваності, млявості тощо) [14, 

с. 61]. 

Масаж і самомасаж є надійними засобами відновлення 

працездатності, поліпшення кровообігу, трофічних процесів у 

тканинах. Використання самомасажу передбачає виконання 

таких прийомів, як погладжування, розтирання, розминання, 

вібраційні впливи та ін. [14, с. 62] 

Техніка виконання самомасажу така. Погладжування, 

розтирання і розминання виконують в стані розслаблення в 

напрямку від периферичних відділів до центру, не чипаючи 

лімфатичних вузлів (руки масажують від кісті до плеча, груди – 

від грудини по ходу ребер, спину – від хребта до лопаток, ноги – 

від гомілковостопного суглоба до стегна). Для самомасажу 

можна використовувати чисту вовняну або махрову тканину, а 

також щітку середньої жорсткості. Кожний прийом треба 

повторити 6–8 разів. Якщо масаж спрямований на мобілізацію 

діяльності, його виконують енергійно. Масаж рекомендується 

робити у період відпочинку, коли дихальні рухи і серцевий ритм 

стабільні. 

Встановлено, що на нервову систему заспокійливо діє 

самомасаж обличчя. Натомість масаж лобних зон після великого 
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розумового напруження сприяє зменшенню латентного періоду 

сенсомоторних реакцій вибору та підвищенню функціональної 

рухливості нервових процесів. Самомасаж позитивно впливає на 

артеріальний тиск, частоту пульсу, а це, у свою чергу, поліпшує 

самопочуття і нормалізує функціональний стан організму. 

Термічні впливи можуть суттєво змінювати функціональний 

стан організму. Так, під впливом тепла температура тіла 

підвищується на 3–4˚С, збільшується частота серцевих 

скорочень, але при цьому зменшується венозний тиск і 

погіршується кровонаповнення серця під час його розслаблення. 

Це пов’язано з тим, що тонус шкірних судин знижується, кров 

затримується на периферії. У результаті тимчасово погано 

забезпечується кров’ю мозок, що обмежує приплив кисню, 

змінює рівень функціонування. При нетривалих впливах високої 

температури організм виробляє захисні пристосувальні реакції і 

зазначені зміни мають зворотний характер. Інакше кажучи, 

відбувається певне тренування. Холодові впливи поступово 

змінюють механізми опору організму. При холодовому 

тренуванні поступово набувається здатність не зменшувати 

тепловіддачу, а посилювати теплоутворення. Тому фізіологічна 

сутність холодових впливів на організм полягає у змінах 

регуляторних механізмів, а це переключає нервову регуляцію на 

інший напрямок, сприяє її відновленню. Високу відновлювальну 

ефективність має різка зміна теплового та холодового впливу. 

Крім гімнастики шкіри і судин відбувається значна аферентація 

нервових структур, що тренує функціональний стан нервової 

системи й організму загалом. 

Гіпноз – частковий сон, у процесі якого в корі головного 

мозку активними залишаються окремі центри, які забезпечують 

взаємозв’язок людини з гіпнотизером. Завдяки підвладності 

гіпнозу здійснюється тонізуючий, розслаблюючий вплив на 

організм, концентрується увага на тих структурах і центрах, які 

в першу чергу потребують інтенсифікації відновлення. У 

процесі навіяного сну (гіпнотичного сну) можна словом вивести 

з гальмівного стану багато аналізаторів людини і викликати 

різні реакції. Завдяки гіпностимуляції можна нормалізувати 
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емоційний стан, зняти відчуття тривоги. Відновлювальний 

гіпноз можна здійснювати під тиху спокійну музику. Гіпнотичні 

сеанси дозволяється проводити лише лікарям-спеціалістам. 

Лікувальна фізкультура – комплекс фізичних вправ і 

заходів, які застосовуються для корекції функціонального стану, 

який змінився в результаті різних порушень в організмі [14, с. 

63]. Реабілітаційний ефект фізичних вправ здійснюється, коли 

м’язові навантаження дозовані згідно з  поточним 

функціональним станом. Тривалість відновлювальних занять з 

лікувальної фізкультури не перевищує 25–30 хвилин, середня 

завантаженість не перевищує 110–120 уд·хв
1−

. 

Заняття оздоровчим тренуванням – дієвий і ефективний 

засіб удосконалення структур і функцій організму, які життєво 

необхідні для нормального існування. Автоматизація праці, 

високе психоемоційне напруження ведуть до порушення 

біологічного режиму внутрішніх систем організму. 

Оптимальний режим фізичних навантажень створює значний 

стимул для раціональної взаємодії усіх фізіологічних функцій. 

Фізичне тренування, якщо воно правильно сплановано, є 

важливим фактором для вдосконалення механізмів керування в 

організмі. 

Зміна виду діяльності є важливим заходом оптимізації 

регуляторних процесів в організмі, які порушились під впливом 

виробничих навантажень. Переключення з одного виду 

діяльності на інший сприяє зміні завантаженості аналізаторних 

систем, зниженню нервово-психічного напруження різних 

відділів ЦНС. Ефективність таких переключень збільшується, 

якщо враховуються життєві цикли людини – добові, сезонні, 

місячні (у жінок). 

Працездатність людини змінюється упродовж тижня. Вона 

вища на початку тижня, потім стабілізується і поступово 

знижується. 

Врахування індивідуальної схильності до певної трудової 

діяльності залежно від поточних можливостей організму може 

значною мірою сприяти підтриманню необхідного 

психофізіологічного стану. 
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4. Оздоровче тренування з обраного виду спорту в системі 

професійно-прикладної фізичної підготовки студентської 
молоді 

4.1. Оздоровче плавання 

Відомо, що найкращим способом збереження краси і 

зміцнення здоров’я є плавання, яке поєднує можливість 

гармонійного розвитку організму, яскраво виражену оздоровчу 

спрямованість, загартовування, важливе прикладне значення і 

емоційну привабливість водного середовища [6, c. 114; 7]. 

Психологами встановлено, що заняття плаванням розвивають 

такі риси особистості, як цілеспрямованість, наполегливість, 

самостійність, рішучість, сміливість, дисциплінованість, вміння 

співпрацювати в колективі [4]. Саме тому плавання сприятливо 

впливає не тільки на фізичний розвиток студента, а й на 

формування його особистості. 

Американської асоціації водного фітнесу (USWFA) було 

встановлено, що плавання і водні вправи сприяють підвищенню 

витривалості та гнучкості, оптимізують м’язовий баланс, 

роблять фігуру стрункою і граціозною, активізують кровообіг. 

Вони застосовуються як реабілітаційна терапія при м’язових і 

суглобових травмах, служать прекрасним засобом зняття 

напруги, підвищують працездатність. 

На сьогодні плавання відноситься до найбільш масових видів 

рухової активності. Воно дозволяє не тільки зміцнити здоров’я, 

а й поліпшити зовнішній вигляд, позитивно впливає на основні 

показники фізичного розвитку студентської молоді: зріст, вагу, 

зміцнення серцево-судинної і нервової систем, розвиток 

дихального апарату і м’язової системи. Плавання також є 

прекрасним засобом профілактики та виправлення порушень 

постави, сколіозів, плоскостопості. Плавання, купання, 

різноманітні водні процедури – дуже ефективні форми 

зміцнення здоров’я, гармонійного фізичного розвитку. Вони 

піднімають загальний тонус організму людини. Плавець дихає в 

незвичайних умовах: вдих, і особливо видих, він робить, 

долаючи опір води. Це сприяє розвитку дихальної мускулатури, 
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збільшенню життєвої ємності легень, удосконаленню ритму 

дихання.  

Одним з природних способів оздоровлення організму є 

плавання, так як перебуваючи у воді, людина відчуває стан  

схожий на невагомість, оскільки щільність води в 769 разів 

більше щільності повітря. Ця обставина дозволяє знаходиться в 

ній в розслабленому антигравітаційному стані, причому в 

своєрідному – горизонтальному положенні. Щоб утриматися на 

поверхні води і подолати вплав деяку відстань, доводиться 

виконувати специфічні рухи, подібним яких немає ні в жодному 

іншому виді спорту. Вода має високу теплопровідність, вимагає 

від організму підвищених витрат енергії при виконанні навіть 

легких фізичних навантажень. Тому плавання, безумовно, є 

одним з найефективніших в оздоровчому відношенні видів 

рухової активності, могутнім засобом попередження і, навіть, 

виправлення порушень постави. Омиваючи тіло плавця, вода 

очищає шкіру, покращуючи, таким чином, її живлення і 

дихання. Крім того, шкіра піддається хімічній дії 

мікроелементів, що містяться у воді. Витрата енергії при 

плаванні на різні дистанції залежить від їх довжини і потужності 

роботи. На дистанціях 100–1500 м вона складає в середньому від 

100 до 500 к / кал. 

На сьогодні найбільш поширеним дефектом фізичного 

розвитку студентів спеціального навчального відділення є 

порушення постави, яке призводить до викривлення хребта. 

Дослідження показали, що в цих випадках, як правило, у 

студентів спостерігається слабкий «м’язовий корсет», тобто у 

них недостатньо розвинені м’язи спини, які повинні 

підтримувати хребет в нормальному положенні. Тому саме 

плавання є прекрасним способом, ефективною коригуючою 

вправою для формування такого «корсета». Можна ще вказати і 

на те, що завдяки енергійній ритмічній роботі ніг у плавців 

зміцнюються м’язи спини і зв’язки гомілковостопних суглобів, є 

дієвим способом профілактики деформації стопи і 

плоскостопості. Коригувальні дії плавання забезпечують 

розслаблення м’язів, положення тіла і симетричність 
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використання рухів. Перетворюючі можливості плавання 

виражені значніше завдяки пластичності. Заняття студентів 

спеціального навчального відділення оздоровчим плаванням – 

досить дієва форма лікувальної фізичної культури для студентів, 

які мають захворювання опорно-рухового апарату. В процесі 

занять плаванням зміцнюється м’язова система, особливо довгі 

м’язи спини, м’язи черевного преса і нижніх кінцівок, 

покращується постава. У зв’язку зі зниженням ваги тіла в воді 

на виконання рухів потрібно менше фізичної сили, що значно 

полегшує засвоєння фізичних вправ і корекцію деформації 

хребта. Дозволяє м’язам краще розслабитися і виконувати такі 

рухи кінцівками, які на суші або не можуть бути виконані, або 

дуже стомлюють. При заняттях оздоровчим плаванням 

підвищується стійкість до негативних факторів середовища. В 

результаті занять оздоровчим плаванням в серцево-судинній 

системі відбуваються позитивні зміни (у вигляді підвищення 

здатності м’язової стінки судин скорочуватися, у поліпшенні 

роботи серця), які ведуть до більш швидкого транспортування 

крові, насиченої киснем до периферичних ділянок тіла і 

внутрішніх органів, що сприяє активізації загального обміну 

речовин. Крім того, плавання із затримкою дихання, пірнання, 

занурення під воду тренують стійкість до гіпоксії.  

Перед заняття плаванням рекомендується виконувати такі 

спеціальні підготовчі вправи плавців до заходу у воду та 

безпосередньо у воді. 

Перед заходом у воду: 

1. Імітація рухів ногами при кролі на грудях, сидячи на 

лавці або підлозі серіями по 30–60 с з відпочинком 20–30 с. 

2. «Млин» – обертання прямих рук в плечовому суглобі 

вперед і назад у положенні стоячи, серіями по 8 обертів в кожен 

бік. 

3. Імітація рухів руками при кролі на грудях, стоячи з 

нахилом вперед. 

4. Імітація рухів руками при кролі на спині в положенні 

стоячи. 
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5. Ходьба вперед з нахилом тулуба і з імітаційними 

рухами рук при кролі на грудях. 

6. Ходьба назад з імітаційними рухами руками при кролі 

на спині. 

7. Імітаційні рухи, узгодженні з диханням, руками при 

кролі на грудях у положенні стоячи з нахилом вперед. 

8. Імітаційні рухи, узгодженні з диханням, руками при 

кролі на спині стоячи. 

9. Імітація стартового стрибку. 

10. Імітація повороту біля стіни та ін. 

У воді: 

1. Занурення у воду з головою із затримкою дихання, 

видихом у воду, відкриванням очей в воді, пошуком речей, що 

знаходяться під водою. 

2. Випливання із положення присіду в групуванні, 

обхопивши руками гомілки («поплавок»). 

3. Випрямлення після випливання в групування та 

утримування на поверхні води на грудях із розведеними та 

з’єднаними руками і ногами, обличчя опущене у воду. 

4. Лежання на поверхні води на спині з розведеними і 

з’єднаними руками і ногами. 

5. Ковзання на грудях, обличчя опущене у воду, руки 

витягнуті вперед, і на спині (руки вздовж тулуба), 

відштовхнувшись від дна, а потім від бортика басейну без руху 

ногами. Під час ковзання на грудях видих робиться у воду. 

6. Рухи у воді ногами при кролі на грудях і на спині, 

спираючись на дно або бортик басейну. 

7. Ковзання на грудях із затримкою дихання (обличчя 

опущене у воду) і ковзання на спині з роботою ніг. 

8. Рухи руками при кролі на грудях, стоячи у воді 

нахилившись, підборіддя торкається води. 

9. Те саме, при поєднанні рухів руками з диханням. 

10. Плавання з дошкою, рухаючись лише ногами, кролем на 

грудях. 

11. Плавання кролем на грудях з роботою рук і ніг, з 

опущеним у воду обличчям і з затримкою дихання. 
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12. Плавання кролем на грудях з рухами рук і ніг. 

13. Плавання кролем на грудях з поступовим включенням 

дихання у ритм рухів. Спочатку один цикл, потім – другій, 

третій і т.п.  

В кожному занятті виконуються по 2–3 вправи перед 

зануренням у воду і у воді у вказаній послідовності. Переходити 

до наступної вправи можна тільки після засвоєння попередньої. 

Кількість повторів кожної вправи в одному занятті від 4–6 до 8–

12 разів. 

Спочатку необхідно поступово збільшувати час 

перебування у воді від 10–15 до 30–45 хв та прагнути подолати 

за цей час без зупинок у перші п’ять діб 600–700 м, в другі – 

700–800 м, а потім 1000–1200 м. Для тих, хто плаває погано, 

спочатку слід пропливати дистанцію 25, 50 або 100 м, але 

повторювати її 8–10 разів. У міру оволодіння технікою плавання 

і розвитку витривалості слід переходити до подолання вказаних 

довгих дистанцій. Оздоровче плавання здійснюється рівномірно 

з помірною інтенсивністю. Частота серцевих скорочень одразу 

ж після пропливу дистанції для віку 17–20 років повинна бути в 

межах 120–150 уд·хв
1−

.  

Під час занять плаванням необхідно дотримуватися 

наступних правил безпеки: заняття у відкритій водоймі 

проводити групою 3–5 осіб і тільки на перевіреному місці 

глибиною не більш 1 м 20 см; займатися слід не раніше, ніж 

через 1,5–2 год. після прийому їжі; забороняється займатися 

плаванням, якщо спостерігається погане самопочуття, 

підвищена температура, простудні та шлунково-кишкові 

захворювання; найкращий час для занять плаванням – з 10–11 до 

13 год., в спекотну погоду можна займатися другий раз – з 16 до 

18 год. 

Регулярні заняття плаванням значно підвищують 

ефективність оздоровчого тренування. Поступове збільшення 

дистанції сприяє розвитку витривалості. Підвищена затрата 

енергії у воді (5–8 ккал·хв
1−

, або 20–32 кДж·хв) позитивно 

відображається на ліпідному обміні. 
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Плавання можна використовувати і як самостійний вид 

оздоровчого тренування, приблизна програма якої наведена у 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Загальна довжина плавання в залежності від етапу 
тренування 

Тижні 
тренувань 

Загальна довжина 
дистанції в день, 

м 

Кількість повторних 
запливів на дистанцію, м 

1–2 

3–5 

6–14 

15–23 

24–31 

100 

200 

400 

500 

700 

25x4 

100x2 

100x4 

200x2 + 100x1; або 250x2 

200x3 + 100x1; або 350x2 
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4.2. Ритмічна гімнастика 

Методика проведення занять з ритмічної гімнастики. 

Мета. Проаналізувати методичну основу проведення 

ритмічної гімнастики, її вплив на організм людини. 

При проведенні занять з ритмічної гімнастики для 

підвищення психолого-емоційного стану широко 

рекомендується використовувати музичний супровід [6, c. 106; 

11, с. 338]. Музика визначає ритм і темп руху. Необхідно 

підбирати музику до певних комплексів вправ або, навпаки, до 

наявної фонограми, підбирати вправи з відповідним ритмом і 

темпом. Для підтримки інтересу до занять з аеробіки, викладачу 

необхідно дотримуватися певної стратегії навчання і 

ускладнення танцювальних програм відповідно до фізичного 

стану, рухового досвіду та підготовленості студентів. У зв’язку з 

рекомендаціями, при проведенні занять аеробікою широко 

застосовується специфічні методи, що забезпечують 

різноманітність танцювальних рухів. До них відносяться: 

методи музичної інтерпретації, ускладнений, подібності, блоків, 

«Каліфорнійський стиль». Розглянемо особливості реалізації 

цих методів. 

Метод музичної інтерпретації широко використовується 

при побудові танцювальних композицій в аеробіці. В його 

реалізації можна виділити два підходи: перший пов’язаний з 

конструюванням конкретної вправи, а другий – з варіаціями 

рухів відповідно до змін у змісті музики. В основі першого 

підходу лежить складання вправи на обраний музичний 

супровід з урахуванням змісту, форми, ритму, динамічних 

відтінків, тобто конструювання вправи з урахуванням основ 

музичної грамоти. Найбільш зручним для виконання багатьох 

вправ є музичний розмір 2/4 або 4/4. Можна скласти вправу, в 

якої кожен рух виконується на одну або декілька частин такту, 

але при цьому потрібно щоб початок і закінчення вправи 

збігалися з музичним тактом або музичною фразою. Найчастіше 

в аеробіці складають вправи на 2 або 4 рахунки. Але можуть 

бути і більш складні вправи на 8–16 рахунків. При визначенні 
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кількості повторів кожної вправи потрібно, щоб перехід на нові 

рухи був проведений відповідно до «музичного квадрату». 

Наприклад, вправу, складену на 4 рахунки, потрібно повторити 

8 (16) раз для того, щоб закінчення руху збіглося з відносно 

закінченим музичним фрагментом – музичним періодом. Сильні 

і слабкі частини такту можуть супроводжуватися певними 

рухами (удари, стрибки, притупування тощо) краще виконувати 

на акцентуванні сильні частки такту. Реалізація другого підходу, 

власне, і є методом музичної інтерпретації. Треба скомпонувати 

підібрані вправи відповідно до музичної теми. Під час приспіву 

(якщо такий є) можна виконувати однакові композиції. При 

звучанні куплету можна використовувати різні серії вправ, а 

можна аналогічні, але з невеликою зміною ритму, рухом рук, 

зміною амплітуди рухів. 

Метод ускладнень – так в аеробіці називається певна логічна 

послідовність навчання вправам. Педагогічний грамотний підбір 

вправ з урахуванням їх доступності для студентів, поступове 

ускладнення вправ за рахунок нових деталей відображає 

реалізацію методу ускладнень. Якщо вправа, що вивчається, 

містить рух однієї частини тіла (наприклад, один з варіантів 

аеробних кроків – схрещені кроки), то цілісна дія спочатку може 

бути розділена на складові частини (1-а вправа: крок правою в 

сторону, крок лівої схрещено назад, крок правою на місці, 

приставити ліву в попереднє положення; 2-а вправа: приставні 

кроки ліворуч, праворуч), які виконуються як самостійні вправи, 

а потім з’єднуються. Ускладнення простих вправ може 

здійснюватися за рахунок різних прийомів: 

– зміна темпу руху (спочатку кожен рух виконується на 2 

рахунки, а потім на кожний); 

– зміна ритму руху (наприклад, варіант ходьби: 1-крок 

правою, 2 крок лівою, 3–4 – крок правою. Для того, щоб 

студенти краще засвоїли цей ритм руху можна застосувати 

підказку – швидко–швидко–повільно); 

– додавання нових рухів у раніше вивчені комбінації 

(наприклад, схрещений крок в сторону закінчити підйомом 

коліна вперед); 
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– змінити техніку виконання руху (наприклад, виконання 

підйому коліна поєднувати зі стрибком); 

– зміна напрямку руху (якоїсь однієї частини тіла або 

переміщення в просторі); 

– зміна амплітуди руху; 

– спочатку розучити вправу по частинах, а потім об’єднати в 

одне ціле, що і буде ускладненням по відношенню до 

першопочаткового вивчення.  

Крім вказаних, можуть бути використані і інші прийоми 

ускладнень вправ. Застосування методу ускладнень характерно 

для заняття аеробіки і дозволяє опанувати правильну техніку 

кожної вправи. 

Метод подібності використовується в тому випадку, коли 

при підборі декількох вправ береться за основу якась одна 

рухова тема, напрямок переміщень або стиль руху (наприклад, 

підбираються вправи, в яких переважаючою темою є рухи 

вперед і назад). Такий комплекс може складатися від 2 і більше 

вправ. Залежно від рівня підготовленості студентів, перехід на 

кожну наступну вправу може бути повільним або швидким 

(кількість повторів кожної вправи планується з урахуванням її 

тривалості – 2, 4, 8 рахунків і координаційної складності, але 

так, щоб перехід здійснювався відповідно до музичного 

квадрату).  

Метод блоків проявляється в об’єднанні між собою різних, 

раніше вивчених вправ в хореографічну композицію. Залежно 

від рівня підготовленості студентів і складності рухів кожна з 

підібраних для блоку вправ може повторюватися кілька разів (2, 

4), а потім переходять до наступної вправи. Більш складним є 

з’єднання одних і тих же вправ у блок без багаторазових 

повторів однакових рухів. Як правило, в блок підбирають чітку 

кількість вправ (наприклад, вправ № 1, 2, 3, 4). Такий блок може 

повторюватися в процесі заняття кілька разів в стандартному 

варіанті або в нього можна включати зміни (варіювати порядок 

вправ: 1, 3, 2, 4 або 3, 1, 4, 2 та ін.; змінювати ритм або спосіб 

виконання як окремих вправ, так і всього блоку; можна 

використовувати прискорення або уповільнення окремих рухів, 
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виконувати їх на кроках, бігу; змінювати темп). Застосування 

цього методу дозволяє домогтися необхідної якості виконання 

вправ, оскільки кожна з них повторюється багаторазово. У той 

же час, при використанні варіацій блоків можна 

урізноманітнити програму. 

Метод «Каліфорнійський стиль» фактично є комплексним 

проявом вимог, викладених вище методів. Перед виконанням 

блоків, кожну вправу вивчають поетапно (метод ускладнення) і 

потім основні вправи об’єднуються в блоки і виконуються з 

переміщенням в різних напрямках (з поворотами, у квадраті, по 

колу, діагоналі). Кожній вправі бажано надати танцювальне 

забарвлення. Для цього вправа може бути наповнена 

різноманітними рухами руками – махами, оплесками, а також 

притупуванням, підскоками тощо Всі вправи повинні 

узгоджуватися з музикою.  

Орієнтовний комплекс вправ ритмічної гімнастики для 

початківців 

1. В. п. – стійка із зігнутими колінами. 1 – опуститися 

навприсядки (коліна залишаються зімкнутими), руки на 

потилиці; 2 – в. п. Темп середній. Дихання помірне. Виконати 

вправу 14 разів. 

2. В. п. – стійка ноги нарізно, руки в сторони. 1 – з поворотом 

тулуба ліворуч, ліве плече вперед; 2 – в. п.; 3 – з поворотом 

тулуба праворуч, праве плече вперед; 4 – в. п. При цьому живіт 

дещо напружується. Вправа стає більш інтенсивною при 

незначному згинанні колін. Темп середній. Дихання помірне. 

Виконати вправу в кожну сторону по 10–12 разів. 

3. В. п. – стійка ноги нарізно. 1 – нахил голови ліворуч; 2 – в. 

п.; 3 – нахил голови праворуч; 4 – в. п. Дихання помірне. Темп 

середній. Виконати вправу по 5 разів в кожну сторону. 

4. В. п. – о. с. 1 – руки ліворуч, підняти якомога вище праве 

коліно; 2 – в. п.; 3 – руки праворуч, підняти ліве коліно; 4 – в. п. 

Дихання помірне. Темп середній. Виконати вправу із махами по 

8 разів кожною ногою. 

5. В. п. – о. с. 1 – підняти вгору ліве коліно та праву руку; 2 – 

в. п.; 3 – підняти вгору праве коліно і ліву руку; 4 – в. п. 
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Дихання помірне. Темп середній. Вправу виконати по 8 разів 

кожною рукою та ногою. 

6. В. п. – стійка ноги нарізно, руки в сторони. Енергійні 

повороти верхньою частиною тулуба праворуч і ліворуч, сильно 

напружуючи при цьому м’язи живота. Вправу виконати по 8 

разів в кожну сторону. 

7. В. п. – навприсядки, упор у підлогу руками. По черзі 

пересуваючи руки, зробити 4 кроки вперед і 4 кроки назад. При 

повторенні вправи зробити 20 кроків. 

8. В. п. – сід, ноги в сторону. 1 – поворот тулуба ліворуч; 2 – 

в. п.; 3 – поворот тулуба праворуч; 4 – в. п. Дихання помірне. 

Темп середній. Вправу виконати по 18 разів в кожну сторону. 

9. В. п. – лежачи на животі, руки на підлозі долонями вниз. 1 

– підняти руки вгору; 2 – спираючись на руки та коліна, упор 

стоячи на колінах; 3 – розхитати тулуб вперед і назад; 4 – лягти 

на підлогу. Дихання помірне. Темп середній. Вправу виконати 

8–10 разів. 

10. В. п. – лежачи на спині, руки за головою. 1 – підняти 

зігнуту в коліні ліву ногу до грудей; 2 – в. п.; 3 – підняти до 

грудей зігнуту в коліні праву ногу; 4 – в. п. Дихання помірне. 

Темп середній. Вправу виконати по 8–10 разів кожною ногою. 

11. В. п. – лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 1 – підняти 

ноги вгору; 2 – широко розвести їх в сторони; 3 – схресні рухи 

ногами; 4 – в. п. Дихання помірне. Темп середній. Вправу 

виконати 20–22 рази. 

12. В. п. – лежачи на спині, руки за головою. Рухи ногами, як 

при їзді на велосипеді. Дихання помірне. Темп середній. 

Повторити вправу 22 рази. 

13. В. п. – „берізка”. Продовжити „їзду на велосипеді”, з 

положення „берізки”, опустити вниз одну, потім другу пряму 

ногу. Вправу виконати 20–30 разів. 

14. В. п. – о. с., руки в сторони. 1 – витягнути руки і плечі 

вперед, злегка згинаючи коліна; 2 – в. п.; 3 – плечі та руки назад; 

4 – в. п. Дихання помірне. Темп середній. Вправу виконати по 8 

разів вперед і назад. 
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15. В. п. – о. с. Зробити крок правою ногою праворуч, потім 

крок лівою ногою ліворуч. Одночасні махи руками зі 

збільшенням їх амплітуди. Із положення з піднятими вгору 

руками підтягнутися. Вправу виконати по 8–10 разів в кожну 

сторону. 

16. Повільні рухи вальсу. Дихання помірне. Темп середній. 

Виконувати протягом 3–4 хв. 

 

Комплекс вправ ритмічної гімнастики підвищеної важкості 

Вправа 1. 

Варіант А. В. п. – стійка ноги нарізно, руки вниз, кисті в 

замок. 1 – піднятися навшпиньки, руки вгору долонями назовні; 

2 – опускаючись на всю стопу і присідаючи на правій нозі, 

невеликий нахил вліво; 3 – з поворотом ліворучопустити руки 

вниз; 4 – в. п. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 6–8 

разів у кожну сторону. 

Варіант Б. В. п. – стійка ноги нарізно, руки вгору долонями 

назовні, пальці переплетені. 1 – крок правою ногою убік, 

сідаючи на неї, невеликий нахил вліво; 2 – приставляючи ліву 

ногу до правої, повернутися у в. п.; 3 – сідаючи, зігнути руки до 

грудей і випрямити вперед долонями назовні; 4 – в. п. Дихання 

помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону. 

Вправа 2. В. п. – стійка навшпиньки. 

Варіант А. 1 – поставити праву ногу на носок, схрестивши її 

перед лівою, руки схрестити перед собою; 2 – крок правою убік, 

руки в сторони, потягнутися за рукою ліворуч; 3 – потягнутися 

за рукою праворуч. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 

8–10 разів у кожну сторону. 

Варіант Б. Повторити 1–2 варіанту А; 3 – сідаючи з 

невеликим нахилом вліво, описати коло правою рукою перед 

собою; 4 – повернутися у в. п., руки в сторони. Повторити 8–10 

разів у кожну сторону. 

Вправа 3. В. п. – стійка ноги нарізно, руки в сторони.  

Варіант А. 1 – з поворотом направо зігнути праву ногу вперед 

на носок, нахил вперед, руки вперед; 2 – в. п.; 3 – присідаючи, 

нахил праворуч, ліву руку зігнути за спиною ліктем вгору, а 
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праву – ліктем вниз (постаратися з’єднати пальці за спиною); 4 – 

в. п. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 10–12 разів у 

кожну сторону. 

Варіант Б. 1–2 – двічі повторити 1 варіанту А; 3–4 – як у 

варіанті А. Повторити 10–12 разів у кожну сторону. 

Вправа 4. В. п. – стійка навшпиньки. 

Варіант А. 1 – згинаючи ліву ногу і опускаючи праву на 

п’яту, повернути ліве коліно праворуч, тулуб і злегка зігнуті 

руки розвернути ліворуч; 2 – в. п.; 3 – повторити 1 в іншу 

сторону; 4 – в. п. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 

10–12 разів у кожну сторону. 

Варіант Б. Повторити 1 варіанту А; 2 – те ж в іншу сторону; 3 

– повторити 1; 4 – утримувати положення рахунку 3. Повторити 

12–14 разів у кожну сторону. 

Варіант В. 1–4 варіанти Б; 5–6 – крок лівою ногою в сторону, 

руки на поясі, плечі вивести вперед; 7–8 – піднімаючись на 

носки, розвернути плечі. Повторити 12–14 разів у кожну 

сторону. 

Вправа 5. В. п. – стійка ноги нарізно, руки на пояс. 

Варіант А. 1 – піднімаючись на носки, злегка зігнути коліна; 

2 – повертаючи п’яти ліворуч, опустити їх на підлогу, коліна 

випрямити (руки і плечі залишаються нерухомими); 3 – 

піднімаючись на носки, злегка зігнути коліна; 4 – повертаючи 

п’яти праворуч, повернутися у в. п. Дихання помірне. Темп 

середній. Повторити 12–14 разів у кожну сторону. 

Варіант Б. Так само, в два рази швидше. 

Варіант В. 1 – повторити 1–2 варіанту А; 2 – в. п.; 3 – 

круговий рух стегном праворуч, згинаючи ногу, поставити її на 

носок; 4 – повторити рахунок 3. Повторити 12–14 разів у кожну 

сторону. 

Вправа 6. В. п. – о. с. Біг і різні варіанти стрибків. Дихання 

помірне. Темп середній. Виконувати протягом 3–4 хв. 

Вправа 7 (для м'язів шиї). В. п. – стійка ноги нарізно, руки на 

пояс. 

Варіант А. 1 – з поворотом направо нахилити голову назад, 

відвести назад лікті, прогнутися; 2 – повертаючись у в. п., 
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нахилити голову вперед, лікті вивести вперед. Дихання помірне. 

Темп середній. Повторити 12–16 разів у кожну сторону. 

Варіант Б. 1–4 – круговий рух головою праворуч; 5–8 – те ж 

ліворуч. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 12–16 

разів у кожну сторону. 

Вправа 8 (для плечового поясу). В. п. – стійка ноги нарізно. 

Варіант А. 1 – зігнути праву ногу, піднімаючи її на носок, 

підняти праве плече (потягнутися їм до вуха); 2 – в. п.; 3–4 – 

повторити рахунок 1–2; 5 – зігнути праву ногу, піднімаючи її на 

носок, вивести праве плече вперед; 6 – в. п.; 7–8 – повторити 

рахунок 5–6. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 14–16 

разів кожною ногою. 

Варіант Б. 1 – зігнути праву ногу, піднімаючи її на носок, 

підняти праве плече; 2 – те ж лівою ногою, піднімаючи ліве 

плече; 3 – випрямляючи праву ногу і опускаючи праве плече, 

повернутися у в. п.; 4 – те саме з іншої ноги; 5 – зігнути праву 

ногу, піднімаючи її на носок, вивести праве плече вперед; 6 – те 

ж з іншої ноги; 7 – випрямляючи праву ногу, повернутися у в. 

п.; 8 – те ж з іншої ноги. Дихання помірне. Темп середній. 

Повторити 14–16 разів кожною ногою. 

Вправа 9 (для рук і плечового поясу). В. п. – стійка ноги 

нарізно, руки вперед, долоні разом. 

Варіант А. 1 – згинаючи праву ногу, поворот тулуба вліво, 

руки зігнуті долонями до себе, продовжуючи рух вниз, 

випрямити їх вперед; 2 – в. п., нахилитися за руками вперед; 3–4 

– те ж в іншу сторону. Дихання помірне. Темп середній. 

Повторити 15–16 разів у кожну сторону. 

Варіант Б. Виконати вправу в два рази швидше. 

Варіант В. 1–4 варіанти А; 5 – опуститися навприсядки, 

коліна в сторони, мах руками в сторони; 6 – в. п.; 7 – опуститися 

навприсядки, коліна в сторони, мах руками вгору; 8 – в. п. 

Дихання помірне. Темп середній. Повторити 15–16 разів.  

Вправа 10 (для тулуба). В. п. – стійка ноги нарізно. 

Варіант А. 1 – з поворотом праворуч горизонтальний нахил 

вперед, руки вперед; 2 – повторити рахунок 1 пружинячими 

рухами; 3–4 – нахиляючись до торкання пальцями підлоги, 
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перевести руки і тулуб по дузі вперед, ліворуч, у в. п. Дихання 

помірне. Темп середній. Повторити 15–16 разів у кожну 

сторону. 

Варіант Б. 1 – з поворотом направо мах зігнутою правою 

ногою вперед; 2–4 – повторити рахунок 2–4 варіанту А. Дихання 

помірне. Темп середній. Повторити 15–16 разів кожною ногою. 

Вправа 11 (для тулуба). В. п. – стійка ноги нарізно, руки до 

плечей. 

Варіант А. 1 – нахил тулуба праворуч, руки випрямити 

горизонтально; 2 – в. п.; 3 – повторити рахунок 1 в положенні 

навприсядки, коліна в сторони; 4 – в. п.; 5 – повторити рахунок 1 

ліворуч; 6 – в. п.; 7 – повторити рахунок 1 праворуч; 8 – в. п. 

Дихання помірне. Темп середній. Повторити 15–16 разів у 

кожну сторону. 

Варіант Б. Повторити 1–4 варіанти А; 5–6 – згинаючи праву 

ногу, повернути тулуб ліворуч, правою рукою узятися за лівий 

бік попереду, лівою – за правий бік за спиною; 7–8 – в. п. 

Дихання помірне. Темп середній. Повторити 15–16 разів у 

кожну сторону. 

Вправа 12 (для тулуба). В. п. – стійка ноги нарізно, ліва рука 

убік, права – за спину; 1 – піднімаючи ліву руку вгору і вправо, 

нахил тулуба вправо, рука горизонтально над головою; 2 – 

опускаючи ліву руку вниз і переводячи її убік, нахилити тулуб 

вліво, рука горизонтально; 3 – з поворотом направо сісти на 

правій нозі, прямі руки з’єднати за спиною, прогнутися; 4 – 

повторити рахунок 3 пружинячими рухами. Дихання помірне. 

Темп середній. Повторити 15–16 разів у кожну сторону. 

Варіант А. 1–2 – крок лівою ногою вперед; 3–4 – мах правою 

вперед, в положенні навприсядки на лівій нозі; 5–7 – три кроки 

назад з правої ноги; 8 – в. п. Дихання помірне. Темп середній. 

Повторити 15–16 разів кожною ногою. 

Варіант Б. 1 – навприсядки на лівій нозі, мах правою вперед; 

2 – в. п.; 3 – повторити рахунок 1; 4 – в. п.; 5–6 – відвівши ліву 

ногу назад, глибокий випад на правій, руками спертися на 

підлогу; 7–8 – в. п. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 

15–16 разів кожною ногою. 
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Вправа 14 (для ніг). В. п. – стійка ноги нарізно в положенні 

навприсядки, коліна в сторони, руки на стегнах. 

Варіант А. 1 – вивести таз праворуч, праву ногу на носок; 2 – 

опускаючи праву ногу на п’яту, вивести таз ліворуч, ліву ногу 

на носок; 3–4 – повторити рахунок 1. Дихання помірне. Темп 

середній. Повторити 16–17 разів кожною ногою. 

Варіант Б. Повторити рахунок 1–2 варіанти А; 3 – повторити 

рахунок 1 варіанту А; 4 – опускаючи праву п’яту, повернутися у 

в. п.; 5 – мах зігнутою правою ногою убік, навприсядки на лівій 

нозі; 6 – в. п.; 7 – мах правою ногою убік, навприсядки на лівій, 

хлопнути в долоні над головою; 8 – в. п. Дихання помірне. Темп 

середній. Повторити 16–17 разів у кожну сторону. 

Вправа 15 (для ніг). В. п. – стійка – ноги нарізно, 

навприсядки, коліна в сторони, руки на стегнах. 

Варіант А. 1 – не змінюючи положення ніг, з’єднати коліна; 2 

– в. п.; 3 – не випрямляючись, піднятися навшпиньки, коліна в 

сторони; 4 – в. п. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 

16–18 разів. 

Варіант Б. Те саме виконати в два рази швидше. 

Варіант В. 1–4 – виконати рухи варіанту Б; 5 – не 

випрямляючись, повернути обидва коліна праворуч; 6 – 

повернути коліна ліворуч; 7–8 – в. п. Дихання помірне. Темп 

середній. Повторити 16–18 разів. 

Вправа 16. В. п. – о. с. Біг і стрибки. Виконуються різні 

варіанти стрибків. Дихання помірне. Темп середній. Виконувати 

протягом 3–4 хв. 

Вправа 17 (для м’язів живота). В. п. – лежачи на спині, руки 

за голову. 1–2 – підняти праву ногу, підводячи голову і плечі, 

лівою рукою торкнутися ноги; 3–4 – в. п.; 5–8 – те ж з іншої 

ноги; 9–14 – те ж виконати на кожен рахунок 6 разів в два рази 

швидше, не повертаючись у в. п.; 15–16 – в. п. Дихання помірне. 

Темп середній. Повторити 16–18 разів. 

Вправа 18 (для ніг). В. п. – лежачи на правому боці з упором 

на лікоть, ліву ногу зігнути і поставити на підлогу перед коліном 

правої. 1 – підвести праву ногу вгору; 2 – в. п.; 3–8 – повторити 

ще 3 рази рахунок 1–2; 9 – підводячи над підлогою, відвести 
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праву ногу назад; 10 – те ж вперед; 11–16 – повторити ще 3 рази 

рахунок 9–10. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 15–

16 разів з кожного в. п. 

Вправа 19 (для м’язів живота, ніг). В. п. – лежачи на спині. 1–

2 – ноги зігнути, коліна до грудей; 3–4 – з відведенням колін 

праворуч випрямити ноги, плечі залишаються нерухомими; 5–6 

– повернутися в положення рахунків 1–2; 7–8 – в. п., не 

торкаючись п’ятами підлоги. Дихання помірне. Темп середній. 

Повторити 16–17 разів у кожну сторону. 

Вправа 20 (для ніг). В. п. – сід, ліва нога зігнута коліном убік, 

права – витягнута вперед. 1–2 – мах правою ногою вперед; 3–4 – 

в. п.; 5–8 – повторити рахунок 1–4; 9 – мах правою ногою; 10 – 

в. п.; 11–12 – повторити рахунок 9–10; 13–14 – круговими 

рухами правої ноги розвести ноги в сторони (випрямивши ліву); 

15–16 – спираючись на руки, повернутися у в. п. для виконання 

вправи в інший бік. Повторити 15–16 разів з кожного в. п. 

Вправа 21 (для м’язів живота). В. п. – лежачи на правому боці 

з упором на правий лікоть, ліва рука за головою. 1 – згинаючи 

праву ногу, потягнутися лівим ліктем до правого коліна; 2 – 

відводячи лівий лікоть назад, зігнути ліву ногу паралельно 

підлозі. Стопами підлоги не торкатися. Дихання помірне. Темп 

середній. Повторити 16–17 разів у кожну сторону. 

Вправа 22 (загальної дії). В. п. – упор стоячи на колінах. 

Варіант А. 1–2 – випрямляючи коліна і спираючись на руки, 

повернути п’яти праворуч і поставити їх на підлогу; 3–4 – в. п.; 

5–8 – те ж в іншу сторону. Дихання помірне. Темп середній. 

Повторити 10–12 разів у кожну сторону. 

Варіант Б. 1–4 варіанта А; 5 – мах правою ногою назад; 6 – в. 

п.; 7–8 – повторити рахунок 5–6. Дихання помірне. Темп 

середній. Повторити 12–14 разів кожною ногою. 

Вправа 23 (для ніг). В. п. – упор стоячи на колінах, зігнуту 

праву ногу підняти в сторону. 1 – мах зігнутою правою ногою 

по направленню до правого плеча; 2 – випрямляючи ногу, мах 

назад; 3–4 – повторити рахунок 1–2; 5 – мах прямою правою 

ногою через сторону у напрямку правого плеча; 6 – мах ногою 
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назад; 7–8 – повторити рахунок 5–6. Дихання помірне. Темп 

середній. Повторити 12–14 разів кожною ногою. 

Вправа 24 (для м’язів живота). В. п. – сід, зігнувши ноги, упор 

на руки. 

Варіант А. 1–2 – випрямити ноги вперед, не торкаючись 

п’ятами підлоги, тулуб відхилити назад, опускаючись на 

передпліччя; 3–4 – в. п. Дихання помірне. Темп середній. 

Повторити 8–10 разів. 

Варіант Б. 1–4 варіанта А; 5–6 – з поворотом ліворуч зігнути 

ліву ногу вперед, опора на лівий лікоть; 7–8 – в. п. Повторити 8–

10 разів у кожну сторону. 

Вправа 25 (загальної дії). В. п. – лежачи на спині, ліва нога 

зігнута, стопа правої поставлена на коліно лівої. 1 – підводячи 

таз, прогнутися; 2 – в. п.; 3–4 – повторити 1–2; 5–6 – опускаючи 

коліна в сторони, потягнутися ними до підлоги; 7–8 – в. п. Те 

саме з іншої ноги. Повторити 8–10 разів. 

Після занять рекомендується нетривалий відпочинок, потім 

водні процедури. 

 

4.3. Оздоровча технологія поліпшення функціонування 

зорового аналізатора слабозорих студентів. 

Загальна характеристика. Одним із серйозних захворювань є 

порушення різних функцій зорового аналізатора, через який 

здійснюється прийом до 90 % інформації з навколишнього світу. 

Порушення цієї системи значно обмежує людину в 

просторовому орієнтуванні і серйозно ускладнює 

цілеспрямовані координаційні дії. Студент з ослабленим зором 

при тривалій роботі на сучасних мультимедійних засобах, без 

яких практично не обходиться жодна навчальна дисципліна 

ВНЗ, відчуває відчуття дискомфорту, які посилюються 

загальним зниженням розумової і фізичної працездатності, 

погіршенням самопочуття, активності і настрою [2, 4, 11, 13].  

Етіологічний аналіз зорових порушень свідчить, що 

найбільша їх кількість фіксується на початковому етапі 

освітньої діяльності і пов’язується з великими інтелектуальними 

навантаженнями. Відзначено, що в осіб, що працюють за 
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комп’ютером, велика ймовірність виникнення ряду патологій 

зорового аналізатора, опорно-рухового апарату, шлунково-

кишкового тракту, психопатологій тощо. [2, с. 18]. 

Методика використання засобів. При захворюваннях органів 

зору виключаються стрибки, перекиди, вправи з напруженням, 

стійки на руках і голові. Зі спортивних ігор, що позитивно 

впливають на зоровий аналізатор, підвищують його 

працездатність і розширюють межі поля зору, є настільний теніс 

і фізичні вправи з елементами волейболу (баскетболу) [11, с. 

333]. Вони рекомендовані для студентів спеціального 

навчального відділення, що мають легку або середню ступінь 

порушення рефракції [2, c. 144; 8, 12]. 

Під час гри в настільний теніс в активну роботу включається 

велика група м’язів, збільшується діяльність серцево-судинної і 

дихальної систем. Ця гра рекомендується в якості реабілітації 

студентам, які страждають найбільш поширеними серцево-

судинними захворюваннями, захворюваннями органів зору, при 

порушенні дихання, пошкодженні опорно-рухового апарату. 

Стеження за польотом м’яча – прекрасна гімнастика для очей. 

Для більш ефективного впливу на зоровий аналізатор під час 

гри в настільний теніс необхідно використовувати кольорові 

кульки [9]. Бажано, щоб кульки мали яскраве забарвлення 

(жовтий, рожевий, синій, зелений) і змінювалися в процесі гри 

кілька разів. Це сприятиме постійній зміні роботи м’язів ока, в 

результаті чого буде здійснюватися тренувальний ефект. 

Основні положення оздоровчої технології: 

– Використання ігрових видів спорту (настільного тенісу), в 

яких присутній механізм прицілювання, покращують 

рефракцію і підвищують поріг світлової чутливості; 

– ігрові вправи, при яких головним завданням зорового 

аналізатора є контроль за об’єктом, що переміщується, 

сприяють розширенню меж периферійного зору і 

зниження напруги окорухових м’язів; 

– для всебічного поліпшення роботи зорового аналізатора на 

заняттях необхідно поєднувати ігрові вправи з 
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прицілюванням та зі стеженням за об’єктами, що 

переміщаються; 

– суперництво і прагнення до виграшу в іграх підвищує не 

тільки якість виконання різних технічних прийомів, але і 

максимізує роботу органу зору, покращуючи тим самим 

оздоровчий ефект; 

– використання ігрових вправ доцільно здійснювати в 

основній частині заняття з фізичного виховання. Але 

загальний обсяг часу виконання вправ не повинен 

перевищувати 60–70 % від загального часу основної 

частини; 

– під час самостійних занять з використанням ігрових вправ 

час виконання контролюється індивідуально. Основною 

умовою при цьому є самоконтроль. Студент повинен 

припинити заняття при виникненні, як загального 

стомлення, так і втоми зорового аналізатора, виникнення 

неприємних відчуттів в ньому; 

– на початку семестру необхідно провести теоретичне 

заняття, спрямоване на формування базових знань про 

роботу зорового аналізатора, причини погіршення зору і 

засоби і методи його поліпшення;  

– на початку семестру необхідно проводити тестування 

рівня розвитку фізичних якостей, розвиток і 

вдосконалення яких передбачено навчальною програмою, 

а також рівня функціональної тренованості, фізичної 

підготовленості і стану зорового аналізатора студентів. 

Такі загальні передумови змістовної частини технології 

поліпшення функціонування зорового аналізатора студентів. До 

передумов були віднесені наступні: 

– обов’язкове обстеження студентів у лікаря-офтальмолога; 

– cтруктура, зміст і спрямованість планових занять з 

фізичного виховання повинні відповідати 

загальноприйнятим вимогам. 

Дана технологія орієнтована на 68 планових навчально-

тренувальних занять – один семестр – з дисципліни «Фізичне 

виховання». Перші і останні два заняття в навчальному році 
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відводяться на комплексне обстеження. Всі інші заняття мають 

стандартну трикомпонентну структуру і складаються з 

підготовчої, основної та заключної частин. У підготовчій 

частині занять виконуються ходьба, біг, загальнорозвиваючі 

вправи на місці і в русі. Дана частина заняття спрямована на 

активізацію функціональних систем організму і підготовку до 

майбутньої роботи. Тривалість даної частини становить 15–20 

хв. Основна частина заняття заповнюється переважно ігровими 

вправами (приблизно 40–45 хв). Частина заняття, що 

залишилася спрямована на розвиток рухових здібностей. 

Загальна тривалість даної частини становить 60 хв. Вибір 

ігрових засобів повинен бути орієнтований на стан функцій 

зорового аналізатора слабозорих студентів. Якщо у студентів 

низькі показники меж поля зору або критичної частоти злиття 

мигтіння, то їм необхідно давати більше ігрових вправ з 

елементами настільного тенісу кольоровими кулями. Таким 

чином, 30–35 хв. виконуються ігрові вправи з елементами 

настільного тенісу, а 10–15 хв. – грають в ті ігри, які надають 

найбільший ефект на функції зорового аналізатора з найгіршою 

працездатністю. Час, що залишився спрямовується на розвиток 

рухових здібностей. 

В технології підвищення функції зорового аналізатора 

слабозорих студентів використовуються наступні ігрові вправи з 

елементами настільного тенісу: 

«Естафета» – гравці розбивається на кілька команд (в 

залежності від кількості студентів) і шикуються в колони. 

Гравці по черзі виконують різні завдання: 

а) біг з набиванням кульки до стійки обличчям, до колони 

спиною; 

б) біг з набиванням кульки, на кожен удар ракетка 

перевертається на 180°; 

в) в парах виконуються передачі в русі. Один рухається 

спиною, інший – обличчям; 

г) в парах виконуються передачі в русі до стійки одним 

боком, назад - іншим; 

д) ведення кульки з відскоком від підлоги. 
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Для ускладнення можна розмістити перешкоди (фішки або 

конуси) для того, щоб студенти їх оббігали. Даний прийом 

дозволяє активізувати роботу периферійного зору. 

- «По колу на виліт» - грають від 4 до 6 осіб. Гравці стають 

навколо тенісного столу таким чином, щоб по одній людині 

знаходилося біля лицьовій лінії столу. Перший гравець робить 

подачу на протилежну сторону і починає рух проти 

годинникової стрілки, перший гравець з іншого боку відбиває 

подачу (робить передачу на іншу сторону) і теж починає рух 

проти годинникової стрілки. Другий гравець тим часом 

переходить на місце першого і відбиває кулю (робить передачу 

на іншу сторону) і продовжує рух. Тобто всі гравці рухаються 

навколо тенісного столу і виконують передачі. Якщо хто-небудь 

з гравців помиляється – він вибуває. Гра продовжується до тих 

пір, поки гравців не залишиться двоє. 

- «Двома кулями» - гравці виконують передачі двома кулями 

різного кольору. Завдання – зробити якомога більше передач. 

- «Настільний теніс» - грається за спрощеними правилами. 

Колір кульки змінюється після кожного розіграшу. 

Ознайомлення з ігровими вправами, їх правилами і 

технічними прийомами здійснюється з 3 по 10 заняття. При 

цьому пульсове навантаження на цих заняттях повинне 

становити 90–110 уд·хв
1−

. Інші заняття проводяться з ЧСС 130–

140 уд·хв
1−

. 

Комплекс для м’язів рук: 

– Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (дівчата 

виконують з колін): 

руки ставляться широко долоні вперед; 

руки ставляться широко долоні в сторони; 

руки ставляться вузько (при згинанні лікті злегка 

торкаються тулуба) долоні вперед. 

– Згинання та розгинання рук сидячи в упорі на лавочку 

позаду. 

Комплекс для м’язів живота: 

– Згинання та розгинання тулуба лежачи на спині, ноги 

зігнуті в колінах, руки за головою; 
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– лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті в колінах 

вперед; згинання та розгинання тулуба; 

– сидячи упор на лікті, ноги підняті на 5–10 см від підлоги; 

поперемінні рухи ногами вгору-вниз; 

– сидячи упор на лікті, ноги підняті на 5–10 см від підлоги; 

перехресні горизонтальні рухи ногами; 

– лежачи на спині, руки вздовж тулуба, права нога вперед, 

ліва трохи піднята (3–5 см); почергова зміна положення 

ніг; 

Комплекс для м’язів спини: 

– Лежачи на животі, руки вздовж тулуба; піднімання і 

опускання правої ноги (при опусканні гомілка і стопа 

підлоги не торкаються). Після виконання певної кількості 

повторів, вправа виконується іншою ногою;  

– лежачи на животі, руки вздовж тулуба; піднімання і 

опускання ніг (при опусканні гомілки і стопи підлоги не 

торкаються); 

– лежачи на животі, руки вздовж тулуба, ноги зігнуті; 

піднімання і опускання двох ніг; 

– лежачи на животі, руки вгору; розгинання і згинання 

тулуба. 

Комплекс для м’язів спини: 

– Випад правою, руки вздовж тулуба; згинання та 

розгинання правої ноги. Після виконання певної кількості 

повторів, вправа виконується іншою ногою; 

– присідання; 

– основна стійка; розгинання і згинання гомілковостопного 

суглобу (при згинанні п’яти не торкаються підлоги); 

– присідання в широкій стійці; 

– основна стійка; розгинання і згинання гомілковостопного 

суглобу правої ноги (при згинанні п’ята не торкається 

підлоги). Після виконання певної кількості повторів, 

вправа виконується іншою ногою. 

Вправи на координацію: 
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– Виконання трьох обертів на 360° в одному напрямку, після 

чого необхідно оббігти (або обійти) фішки, що розміщені 

по залу; 

– виконання різноманітних рухів руками і ногами. 

Наприклад, вихідне положення (В.П.) – основна стійка, на 

1–голова вправо, ліва рука в сторону, права нога в сторону, 

2 – В.П., 3 – голова вліво, права рука в сторону, ліва нога в 

сторону, 4 – В.П;  

– гра «Повторюй за мною» - ведучий називає вправу, інші 

повинні її виконати, при цьому ведучий може показувати 

як цю вправу, так і зовсім інші. Якщо хтось із гравців 

припускається помилки, то цей гравець стає ведучим. 

Біг (ходьба) використовується для розвитку загальної 

витривалості, покращення стану серцево-судинної та дихальної 

систем. Під час бігу пульс не повинен перевищувати 130–140 

уд·хв
1−

. Якщо у студента виникає задишка або посилюється 

серцебиття, то він відразу повинен перейти на ходьбу. 

Слід зауважити: вправи, що спрямовані на розвиток рухових 

здібностей, слід виконувати студентам з використанням засобів 

оптичної корекції. Інтенсивність виконання даних вправ не 

повинна перевищувати 150 уд·хв
1−

. Для того, щоб правильно 

підібрати дозування, доцільно на 3–8 заняттях після кожної 

вправи комплексу вимірювати в студентів пульс. 

Сумісний вплив на зоровий орган окорухових вправ і вправ з 

арсеналу таких спортивних ігор, як настільний теніс, дозволяє 

не тільки покращувати зорові функції, але і насичувати заняття 

позитивними емоціями, підвищувати рівень фізичної 

працездатності і функціональної тренованості, зміцнювати 

здоров’я студентів. 
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