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УДК 378.172 
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Вступ 

Соціально-економічна, екологічна й демографічна ситуація в Україні привели до 

значного зниження рівня здоров'я всіх груп населення, особливо дітей, підлітків і молоді. 

Стан здоров'я молодого покоління катастрофічного погіршується. Характерними явищами 

стали гіподинамія, шкідливі звички, недбале ставлення до власного здоров'я, відсутність 

пріоритету здоров'я і мотивації вести здоровий спосіб життя. Радикально змінити ситуацію 

на краще за наявної в країні традиційної системи охорони здоров'я та загальної освіти 

практично неможливо через відсутність необхідного фінансування на їхній розвиток. 

Особливо в останні роки різко зросла потреба в реабілітаційних діях з використанням 

рухової активності. Фізичне виховання необхідно розглядати як економічно найдоцільніший 

та найефективніший спосіб профілактики та лікування захворювань, зміцнення генофонду 

нації, розв'язання багатьох соціальних проблем. Сьогодні ми бачимо, що дві третини 

захворювань пов'язані із нехтуванням здорового способу життя, які можуть бути усунуті 

волею і розумом людини. 

Поступове підвищення обсягу та інтенсивності фізичного навантаження дає змогу 

розірвати порочне коло рухової недостатності, змінити ставлення молоді до свого здоров'я, 

сформувати стійку мотивацію до здорового способу життя, озброїти їх системою знань з 

валеології, розповісти про роль фізичних вправ для здоров'я й самоконтролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Критерії диференціації студентів за рівнем здоров`я у процесі фізичного 

виховання 

Навчання в університеті значно збільшує навантаження на організм студентів, знижує 

рухову активність, викликає дефіцит м’язової діяльності та підвищує статичні напруження. У 

процесі навчання зростає кількість різноманітної інформації для засвоєння і переробки, 

відмічається перенапруження зорового аналізатора. Чергування занять фізичними вправами 

із розумовою роботою забезпечує більш швидке відновлення працездатності, що дуже 

важливо для ослаблених студентів, у яких швидше настає стомлення. 

Тоді у дослідженні фізичного виховання студентів з ослабленим здоров’ям виникла 

тема конкретного пошуку реального впливу на ситуацію шляхом цілеспрямованої допомоги 

студентам цієї категорії безпосередньо під час занять фізкультурою в університеті.  

Основною причиною віднесення студентів до спеціальної медичної групи є 

неспецифічні хронічні захворювання серцево-судинної і дихальної систем, порушення 

обміну речовин, нервової системи й регуляції функції організму.  

З метою зміцнення здоров’я, сприяння гармонійному фізичному розвитку та 

загартовування організму, підвищення розумової і фізичної працездатності, формування 

основних рухових умінь і навичок, необхідних для освоєння майбутньої професії і виховання 

потреби займатися фізичною культурою протягом усього життя, були створені спеціальні 

медичні групи. 

За станом здоров’я студентів розділяють на основну, підготовчу і спеціальну групи. 

Такий розподіл дозволяє диференційовано дозувати фізичні навантаження. Організм 

ослабленого студента має потребу у руховій активності не менше, а часто навіть більше, ніж 

організм здорового студента, але при цьому йому потрібна якісно інша рухова активність. 

 

До основної групи належать студенти без відхилень у фізичному розвитку і стані здо-

ров’я, а також із незначними відхиленнями функціонального характеру, але які мають 

достатню фізичну підготовленість. Заняття з фізичного виховання з ними проводять за 

програмою університету у повному обсязі. Вони складають контрольні нормативи з 

диференційованою оцінкою. Додатково їм рекомендують заняття різними видами спорту 

 

До підготовчої групи входять студенти  з невеликими відхиленнями у фізичному роз-

витку, без суттєвих функціональних змін і без достатньої фізичної підготовленості, а так 

само і студенти, котрі часто хворіють 

 

Велика увага в сучасній медичній літературі 90-х років XX ст. приділяється питанню 

перехідних станів, при яких відмічається зниження стійкості організму до патогенних дій. 
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Так, нераціональні інтенсивні фізичні (у тому числі і статичні) і психічні перевантаження 

ведуть до певного звуження адаптивності внаслідок перевтомлення і послаблення захисних 

механізмів. Неповне видужання у свою чергу здатне викликати розвиток стійких 

патологічних змін у системах і органах, що призводить до переходу хвороби у хронічний 

в’ялий перебіг з періодичними рецидивами, загостреннями й ускладненнями. Студентів, стан 

здоров’я яких класифікується як перехідний, а також, що часто і тривало хворіють, з 

невеликими відхиленнями у фізичному розвитку, без суттєвих функціональних змін, які 

мають недостатню фізичну підготовленість, включають до підготовчої групи. До цієї групи 

входять також студенти з порушеннями постави і плоскостопістю, що становить до 60 % 

студентів. 

Заняття з фізичного виховання ця група відвідує разом із основною, але з деякими 

обмеженнями у бігу, стрибках, вправах на снарядах. Студентам рекомендують додаткові 

оздоровчі фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості.  

Студенти, що перенесли захворювання, в тому числі ГРЗ, до занять з фізичного 

виховання допускаються відповідно до термінів, відмічених лікарем у спеціальній довідці, із 

зазначенням обмежень у вправах і фізичному навантаженні . 

 

Спеціальні медичні групи (СМГ) включають студентів, котрі мають відхилення у 

стані здоров’я тимчасового або постійного характеру, які не є перешкодою для занять 

фізичною культурою, але потребують обмеження фізичних навантажень. Показання для 

СМГ — захворювання зі стійкою стадією хвороби при відсутності загострення і загрози 

загострення під дією навантажень, при відсутності ознак вираженої функціональної 

недостатності хворого органа або системи, збереженням лише деяких клінічних ознак 

захворювання, добрим загальним самопочуттям, відсутністю скарг, сприятливою реакцією 

організму на фізичні навантаження, яка досягнута завдяки заняттям фізичними вправами. 

Методика занять фізичними вправами зі студентами СМГ залежить від конкретних завдань, 

загальних та окремих. 

 

До спеціальної медичної групи включають студентів, у яких виявлено: ревматизм із 

ураженням і без ураження клапанного апарату серця; рецидиви ревмокардиту; уроджені вади 

серця; дистрофія міокарда; хронічний тонзиліт з ураженням серця; гнійні та змішані форми 

синуситів (гайморитів, фронтитів); рецидиви після операцій навколо носових пазух; 

захворювання гортані з порушенням дихання або голосоутворення; хронічні гнійні запалення 

вуха; хронічне запалення легенів з явищами бронхосклерозу; бронхіальна астма з частими 

нападами; активна форма туберкульозу; стійке підвищення артеріального тиску; виражені 



 

дефекти опорно-рухового апарату, нервової та ендокринної систем; анемія; міопатія та інші 

виражені вади зору; наслідки хронічних захворювань та їх загострень. 

Диспансерному обліку підлягають студенти: 

• які часто хворіють і відстають у фізичному розвитку, з пониженою 

працездатністю, та ті, що одужують після гострих інфекцій; 

• хворі хронічним тонзилітом; 

• із ризиком захворіти на ревматизм та хворі на ревматизм; 

• контактні по туберкульозу та інфіковані туберкульозом; 

• які страждають на карієс; 

• із порушеннями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху, мови та 

ін.; 

• із відхиленнями у нервово-психічному розвитку; 

• із захворюваннями печінки, жовчних шляхів, нирок; 

• із захворюваннями крові та іншими хворобами, що потребують нагляду 

і лікування. 

Залежно від характеру і тяжкості захворювань рекомендується поділити студентів 

СМГ на дві групи: А, Б. До групи А відносять студентів, котрі мають відхилення у стані 

здоров’я оборотного характеру; до групи Б – студентів з органічними, необоротними змінами 

в органах і системах (ураження серцево-судинної, сечовидільної систем, печінки, високий 

рівень порушення зору). 

Кількість студентів у спеціальній медичній групі не повинна перевищувати 15 осіб. 

Важливий фактор успішної роботи групи – її оптимальне комплектування за нозологіями та 

рівнем функціональних спроможностей студентів. Допускається зарахування до групи для 

спільних оздоровчих занять студентів, які перенесли різні захворювання, за умови схожого 

рівня їхньої підготовленості до навантажень. 

Багато авторів рекомендують студентів СМГ об’єднувати у підгрупи за характером 

захворювань: 

1) із захворюваннями внутрішніх органів: серцево-судинної, дихальної, травної 

систем; 

2) із вадами зору та функціональними розладами нервової системи (у разі 

нечисленності цієї групи її об’єднують з першою); 

3) із порушеннями функції опорно-рухового апарату, постави і сколіозами, 

наслідками травм і ушкоджень, захворюваннями суглобів, уродженими дефектами 

опорно-рухового апарату, органічними захворюваннями нервової системи. 
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2. Ознаки фізичних вправ 

Фізичні вправи за ознакою оздоровчого і розвиваючого ефекту розподіляють на 

загальнооздоровчі, спеціально-оздоровчі (лікувальні), загально-розвиваючі (або стимулюючі) 

та спеціально-розвиваючі. 

Загальнооздоровчі вправи справляють загальний неспецифічний оздоровчий ефект і 

застосовуються при будь-якому захворюванні. 

Спеціально-оздоровчі (лікувальні) вправи впливають безпосередньо на процес хвороби 

в організмі. 

Загальнорозвиваючі (або стимулюючі вправи) справляють розвиваючий ефект на усі 

функції організму, стимулюють фізичний розвиток, створюють базу для розвитку основних 

рухових якостей. 

Спеціально-розвиваючі вправи розвивають окремі рухові якості: силу, швидкість, 

витривалість, гнучкість та інші, викликаючи в організмі специфічні зміни. Для студентів, які 

мають відхилення у стані здоров’я, фізичні вправи використовуються у поданій вище 

послідовності. Вправи ціх категорій — основний елемент змісту заняття фізкультурно-

оздоровчої спрямованості. Завдяки ним досягається необхідна рухова активність, що 

забезпечує оздоровчо-розвиваючу дію на ослаблений організм. 

У свою чергу загальнооздоровчі вправи поділяють на такі групи: динамічні циклічні; 

що формують та виправляють поставу; дихальні. 

До динамічних циклічних оздоровчих вправ належать ходьба, біг, плавання, ходьба на 

лижах, їзда на велосипеді, спеціально підібрані гімнастичні вправи із повторюваним циклом 

рухів та ін. Ці вправи легко дозуються за інтенсивністю, тривалістю застосування і добре 

порівнюються із можливостями організму. Вони діють на усі системи організму і головним 

чином на крово та лімфообіг, дихальну систему, стимулюють неспецифічні, загальні захисні 

сили організму. Для оздоровчого ефекту реакція організму на них повинна бути малою або 

помірною. Мала реакція: збільшення ЧСС до 120 уд/хв, з боку артеріального тиску — 

незначне підвищення або збереження попереднього рівня. Помірна реакція: діапазон ЧСС 

120—150 уд/хв, при цьому систолічний тиск не повинен перевищувати 150 мм рт. ст. 

Вправи, які викликають малу реакцію, використовуються при значному ослабленні 

здоров’я або для прискорення відновних процесів в організмі після фізичного або 

інтелектуального навантаження. Вони ліквідують в організмі процеси, характерні для 

стомлення, і є обов’язковим компонентом активного відпочинку. Тільки після адаптації 

організму студентів до малих навантажень, коли їхній оздоровчий ефект стає недостатнім, 

слід переходити до застосування вправ із помірним навантаженням. 



 

У загальному руховому режимі ослаблених студентів фізичні вправи з малим 

фізіологічним навантаженням повинні займати якомога більше часу (з урахуванням 

загального стану). Бажано використовувати такі побутові навантаження: ходьба, їзда на 

велосипеді, ходьба на лижах, біг на ковзанах у повільному темпі.  

Слід ураховувати, що застосування вправ, які викликають малу і помірну реакцію 

організму, недостатнє для розвитку рухових якостей до рівня, котрий відповідає безпечному 

рівню фізичного здоров’я. 

Вправи, що формують і виправляють поставу. Правильну поставу, котра має велике 

значення для нормального функціонування як окремих систем, так і усього організму, 

створює комплекс фізичних якостей і навичок. Дуже важливо приділяти достатньо уваги 

формуванню постави в роботі з ослабленими студентами, які відстають у фізичному 

розвитку, оскільки підсилення темпів росту на фоні неправильної постави може викликати 

низку значних дефектів у кістково-м’язовій системі. Комплексна дія вправ повинна бути 

спрямована на усунення викривлень хребта та відновлення симетрії кісток таза і нижніх 

кінцівок, фізіологічних вигинів хребта; нормалізацію м’язового тонусу як глибоких м’язів 

спини, що безпосередньо формують положення хребта, так і зовнішнього «м’язового 

корсета». Високоефективними у корекції порушень постави є елементи плавання, особливо 

стилем брас, і комплекси вправ у воді. 

Дихальні вправи справляють оздоровчу дію на дихальну, серцево-судинну, нервову 

системи, обмін речовин і практично усі функції організму. В ослабленому організмі дихальні 

функції значно знижуються, подовжуючи процес хвороби. Основні характеристики 

раціонального дихання, котрих намагаються досягти, займаючись дихальною гімнастикою, 

— вміння дихати повно при будь-якому типі дихання (грудному, черевному або 

діафрагмальному), ритмічно, особливо при поєднанні дихальних рухів із рухами тіла. 

Застосовуються вправи з довільною видозміною характеру або тривалості фаз дихального 

циклу, котрі розвивають носове, грудне, діафрагмальне та повне дихання, що покращують 

дренажну функцію дихальних шляхів. 

Дихальні вправи поділяються на статичні (що не поєднуються з рухами кінцівок і 

тулуба) та динамічні (коли дихання поєднується з різними рухами). Ті й інші можуть 

виконуватися з різних вихідних положень (стоячи, сидячи, лежачи). Застосування в 

дихальних вправах акценту на видиху, промовляння звуків, нахилів, поворотів сприяє 

більшій вентиляції легенів. 

До загальнооздоровчих можна віднести і релаксаційні вправи, спрямовані на доцільне 

розслаблення м’язів, котрі контролюють чергування і поєднання напружень і розслаблень. У 

будь-якому патологічному процесі в організмі страждає і потребує зміцнення нервова 

система. Добре відомо, що стан спокою центральної нервової системи, відсутність зайвих 
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подразників веде до мобілізації відновних процесів: нервова система володіє здатністю 

корегувати порушені функції організму. Сучасний спосіб життя, що характеризується 

медиками як стан хронічного стресу: надмірний обсяг інформації, в тому числі негативної, 

психічні перевантаження, нові технології (наприклад, комп'ютеризація навчального і 

виробничого процесів) — ставлять підвищені вимоги до індивідуума і диктують необхідність 

оволодіння навичками з профілактики та ліквідації стресового стану. Оволодіння вправами з 

розслаблення для дітей може створювати певні труднощі у зв’язку з відсутністю необхідного 

рухового досвіду і невмінням довільно управляти тонусом м’язів. 

Загальнорозвиваючі, або загально стимулюючі вправи справляють різнобічний вплив 

на усі функції організму, сприяють підвищенню показників фізичного розвитку та основних 

рухових якостей. Застосовуються за відсутності в організмі хворобливих змін, які можуть 

бути протипоказаннями до їх виконання. До них належать динамічні циклічні вправи 

аеробного характеру, при виконанні яких ЧСС досягає 150—180 уд/хв. Розвиваючий ефект 

цих вправ спостерігається у разі систематичних заняттях щоденно не менше 10—15 хв, при 

цьому стимулюється розвиток серцево-судинної і дихальної систем, удосконалюються 

обмінні процеси, котрі забезпечують загальну фізичну працездатність організму. Певний 

розвиток отримують усі основні рухові якості, що лежать в основі різнобічної фізичної 

підготовленості. У першу чергу підвищується витривалість до виконання помірних і великих 

навантажень, а також сила, бистрота та інші фізичні якості. 

Під час виконання вправ з обмеженою кількістю задіяних м’язів відбуваються зміни 

головним чином локального характеру в певних м’язових групах і відповідних відділах 

нервової системи. За участю не менше 2/3 загальної м'язової маси тіла спостерігається 

виражена загальна реакція організму. Загальнорозвиваючі вправи розрізняються за 

направленістю на різні групи м’язів: голови, шиї, тулуба, плечового пояса, верхніх і нижніх 

кінцівок, черевного преса і тазового дна. 

Силові вправи спричиняють викид анаболічних гормонів, які сприяють підсиленню 

процесу білкового синтезу в організмі, що стимулює біологічне дозрівання, ріст скелета, 

збільшення м’язової маси та інших тканин організму, їх виконання поєднано з напруженою 

роботою серцево-судинної та інших систем і потребує певної готовності організму. 

Напруження, що створюється м’язом при анаболічних вправах, має відповідати 50—75 % 

максимально можливої його сили. При меншому зусиллі анаболічний розвиваючий ефект не 

спостерігається, при більш високому — можливе перенапруження функціональних систем 

організму і негативний ефект. 

З оздоровчою метою застосовуються такі вправи: 



 

ідеомоторні — емоційне настроювання, чисельне уявне відтворювання рухів через 

внутрішнє мовлення, уявлення образів, м’язово-рухове і чуттєве уявлення; 

ритмопластичні — формуючі навички раціонального розподілу зусиль у часі і 

просторі через узгоджену послідовність активації різних м’язових груп у дії; 

на координацію — котрі являють собою складні поєднання рухів у регламентуючій 

послідовності, що застосовуються з метою розвитку рухових навичок і регуляції рухів; 

у рівновазі, що тренують вестибулярний апарат і реакції пози, пропріоцептивну 

чутливість та руховий аналізатор у цілому. 

Особливість оздоровчих вправ полягає у тому, що створюючись протягом сотень, a 

іноді і тисяч років, багато з них сьогодні мають суворо регламентовані просторові 

характеристики: вихідні положення, раціональні пози, напрями, траєкторії й амплітуди рухів, 

які діють на певні функціональні системи. 

Такі часові характеристики, як тривалість фізичної вправи, визначаються рівнем 

фізичної підготовленості дитини та завданнями, котрі ставлять перед тим, хто виконує цю 

вправу. Виходячи з цього, темп може бути різний: повільний, середній і швидкий. 

Важливими є планування і контроль послідовності вправ у часі, їх логічна (фізіологічна) 

узгодженість, своєчасність і синхронність. Швидкість як просторово-часова характеристика 

безпосередньо пов'язана з динамічною характеристикою — ритмом. Правильно підібраний 

індивідуальний ритм сприятливо впливає на нервову систему і справляє оздоровчий ефект на 

організм. Вимоги до якісних характеристик: точність, економічність, енергійність, 

координаційна узгодженість, раціональність силового напруження, плавність, еластичність 

рухів зростають у процесі занять. Ускладнення вправ відбувається поступово — з 

формуванням позитивних рухових навичок і ростом функціональних спроможностей 

організму. У заняттях з ослабленими індивідуумами використовують вправи малої, помірної 

і великої інтенсивності. 

Вправи малої інтенсивності включають малі і середні м'язові групи і виконуються у 

повільному і середньому темпі. До них належать вправи на розслаблення м'язів, статичні 

дихальні та для глибоких м’язів спини. Під час їх виконання ЧСС змінюється незначно, 

відмічається помірне підвищення максимального і зниження мінімального артеріального 

тиску, порідшання і поглиблення дихання. 

Вправи помірної інтенсивності — залучають до роботи середні (при роботі у 

середньому і швидкому темпі) і великі (при роботі у середньому і повільному темпі) м’язові 

групи. До них відносять динамічні дихальні вправи, вправи з предметами і невеликими 

обтяженнями, ходьбу у повільному і середньому темпі, малорухливі ігри. При виконанні 

вправ цієї групи незначно підвищується ЧСС, помірно підвищується максимальний 
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артеріальний і пульсовий тиск, збільшується вентиляція легенів. Відновний період після цих 

вправ потребує кількох хвилин. 

Вправи великої інтенсивності включають до роботи одночасно велику кількість 

м’язових груп. Темп рухів середній і швидкий. Це швидка ходьба і біг, стрибки, вправи на 

гімнастичних снарядах, тренажерах або з обтяженнями, рухливі ігри. Вони викликають 

значне збільшення ЧСС, підвищення артеріального і пульсового тиску, підсилення обміну 

речовин. Відновний період перевищує 10 хв. 

Рухливі ігри, народні і спортивні, будучи пріоритетним видом студентської діяльності, 

володіють високим виховним та оздоровчим потенціалом. Правила рухливих ігор пов’язані з 

бігом, стрибками, метаннями, ударами, швидкими різноманітними діями учасників. Ситуація 

гри постійно змінюється, ставлячи до гравця вимоги до концентрації уваги, правильного її 

розподілу та переключення, доброї координації рухів. Заняття рухливими іграми розвивають 

велику рухливість нервових процесів, руховий апарат людини, зміцнюють серцево-судинну і 

дихальну системи, активізують обмін речовин. 

Діючи на емоційно-вольову сферу, ігри допомагають формувати як рухові, так і 

моральні якості. Регламентування правил робить значний позитивний внесок у формування 

характеру людини. 

Використання ігор в оздоровчих цілях ставить перед викладачем завдання: 

— вираховувати і регулювати фізичні навантаження залежно від функціональних 

можливостей учасників; 

— контролювати адекватність емоційних переживань; 

— удосконалювати рухові навички і якості, котрі трохи відстають у розвитку.  

Ігри розрізняють за рівнем загального фізичного навантаження: малої, середньої і 

великої інтенсивності. Останнє враховується під час дозування фізичного навантаження на 

занятті. 

Прийоми самомасажу, викликаючи зміни функціонального стану різних відділів 

центральної нервової системи, сприяють утворенню пристосувальних реакцій. Окрім 

механічної і теплової дії на шкірний покрив, кровоносні та лімфатичні судини, м’язи, 

з’єднувальні тканини і вегетативну нервову систему масаж позитивно впливає на 

біоелектричну активність головного мозку, нормалізує серцевий ритм, зменшує периферичну 

опірність і через рефлекторні зони позитивно впливає на усі внутрішні органи. 

В оздоровчих цілях рекомендується проводити заняття змішаного типу, оскільки 

різноманіття засобів, що використовуються, та своєчасне їх чергування підвищують 

позитивний фізіологічний ефект та інтерес до занять, створюють емоційний фон і 

попереджують стомлення 



 

3. Особливості занять після захворювань серцево-судинної системи 

Серед різних захворювань серцево-судинної системи в студентів основне значення 

належить неревматичним кардіопатіям, інфекційно-алергічним міокардитам, ревматичним 

ураженням серця, а також порушенням регуляції судинного тонусу, які проходять у форм і 

синдрому вегетативно-судинної дистонії, гіпертонічної і гіпотонічної хвороб. 

Неревматичні кардіопатії називають вторинними, або симптоматичними ураженнями 

серця, тому що вони виникають внаслідок інфекційних (вірусних) захворювань дихальних 

шляхів та інших органів (запалена інфекція в ротовій порожнині й носоглотці, в жовчному 

міхурі, кишках). Ангіо- й кардіопатії виникають також при ендокринних і вегетативних 

порушеннях, які посилюються на фоні способу життя сучасної молоді. Ці порушення 

виникають внаслідок розумового навантаження і зниження рухової активності. Частота 

неревматичних кардіопатій серед усіх форм патології серця серед студентської молоді в 

останні роки збільшується, тоді як кількість захворювань ревматичного пошкодження 

знижується. 

Кардіопатії ускладнюються хронічними токсино-інфекційними процесами. 

Розвиваються повільно, поступово, у хворих виникає біль у ділянці серця, рано з’являється 

втома при незначних навантаженнях, задишка, тахікардія, артралгія, які свідчать про 

сенсибілізацію організму токсинами. При функціональних пробах з дозованими фізичними 

навантаженнями мають місце атипові види реакцій (астенічний, дистонічний, в окремих 

випадках – гіпертонічний тип) з тривалим періодом відновлення пульсу й артеріального 

тиску. В основі патогенезу неревматичних кардіопатій лежить порушення метаболізму 

міокарда у вигляді дистрофічних змін, а тому фізичні вправи за механізмом моторно-

кардіальних рефлексів поліпшують трофіку тканин, стають факторами відновлення здоров'я 

при цих захворюваннях. 

Що ж стосується загального стану здоров’я, то знижену імунобіологічну реактивність 

при симптоматичних кардіопатіях слід розглядати як пряме показання на необхідність 

активізації рухового режиму й використання факторів загартування, природно, відповідно до 

рівня режиму функціональних можливостей організму. 

Інфекційно-алергічні міокардити виникають внаслідок запальних змін тканин серця, 

як ускладнення після гострих інфекційних захворювань (вірусних, респіраторних). У хворих, 

окрім болю в ділянці серця, відмічається біль в животі, суглобах, мають місце підвищена 

втомлюваність, в’ялість, втрата апетиту. Для таких студентів пропонується активний 

руховий режим, який дозволяють резервні можливості серцевого м'яза, разом з 

використанням загартування для підвищення опірності організму. 

Ревматичні ураження серця – це інфекційно-алергічні захворювання, які ушкоджують 

організм молоді. 
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Ревматизм характеризується періодами активізації процесу й ремісіями, під час яких 

можливий процес патологічних змін з боку серцево-судинної системи. Відомо, що ревматизм 

виникає часто під впливом стрептококової інфекції (ангіна, фарингіт, гайморит, скарлатина). 

Захворювання може виникнути внаслідок перевтоми, переохолодження, дії психоемоційного 

стресу, сильної інсоляції. Клінічним виявом ревматичної хвороби серця є підвищення 

температури, втома, погіршення самопочуття, головний біль, ураження м’яких тканин, 

суглобів, почервоніння шкіри. Важливе значення в первинній профілактиці ревматизму 

належить загартовуванню, систематичним заняттям фізичними вправами, правильному 

гігієнічно обґрунтованому режиму з використанням активного відпочинку. 

Вегетативно-судинна дистонія в людини не є певним захворюванням, цей діагноз 

характеризує стан, який виникає внаслідок порушення нервової регуляції судинного тонусу. 

Синдром вегетативно-судинної дистонії виникає вторинно внаслідок інших хвороб і 

порушень. Типовою формою вегетативно-судинної дистонії слід вважати порушення 

регуляції тонусу судин з підвищенням артеріального тиску. Синдром вегетативно-судинної 

дистонії - це вияв серцево-судинного неврозу в зв’язку з розладом функції нервових 

механізмів регуляції кровообігу на тлі загального неврозу. Вегетативно-судинна дистонія, 

якщо її не вдається усунути своєчасним лікуванням, повністю відновити стан і реактивність 

організму, в подальшому приводить до гіпертонічної хвороби. 

Специфіка найбільш поширених захворювань визначає принципи ефективного 

використання засобів фізичної культури в молоді. При захворюваннях, які уражають 

серцевий м’яз (а це на тривалий період після хвороби залишається «слабкою ланкою» 

серцево-судинної системи і всього організму), необхідно використовувати засоби й методи 

фізичної культури таким чином, щоб, не зменшуючи величину навантажень на незаймані 

ланки системи кровообігу, яких торкнулася хвороба, забезпечити оптимальне навантаження 

на серце. 

Для полегшення роботи ушкодженого серця можуть бути використані впливи, які 

забезпечують негайну дію, що реалізується безпосередньо в процесі занять фізичними 

вправами й відразу після їх припинення, коли знижується функціональна напруга на 

серцевий м’яз (Е.Г. Булич, 1991; В.М. Мошков, І.В. Муравов, 1997). 

Використання вихідних положень сидячи й лежачи дає можливість зменшити фізичне 

навантаження на серцево-судинну систему й безпосередньо на міокард. Вправи у воді 

значною мірою полегшують роботу серця. Слід враховувати своєрідний ефект, який виникає 

при зануренні обличчя у воду, що за механізмом безумовного рефлексу відбувається 

зниження частоти серцевих скорочень (на 5-15 уд. хв.). Зниження ЧСС забезпечує 



 

збільшення тривалості періоду діастоли, під час якої відновні процеси в серці відбуваються 

особливо інтенсивно. 

 

4. Особливості занять студентів спеціальної медичної групи після захворювань 

органів дихання 

В останні роки у юнаків і дівчат помічається зростання хронічних неспецифічних 

захворювань легень. До найважливіших серед них слід віднести хронічну пневмонію і 

бронхіальну астму. 

Хронічна пневмонія – це термін, який визначає хронічне запальне ураження 

комплексу «бронхи-легенева паренхіма» внаслідок бронхіту. В окремих випадках під 

впливом вірусної інфекції у легенях виникають запальні процеси, на тлі яких виникають 

глибокі ураження бронхіального дерева (система розгалуження бронхів, починаючи від 

головних і закінчуючи кінцевими бронхіолами) з утворенням внаслідок випинання стінки 

бронха й порожнини або ніші – бронхоектазу. 

Пошкодження бронхо-легеневої тканини стає фактором, який при зниженні загальної 

реактивності сприяє прогресуванню дальших уражень і переходу гострого процесу в 

хронічний. 

Ознаками хронічної пневмонії є: кашель, часто вологий, з незначним мокротинням і 

хрипами в легенях. Підвищення температури відбувається короткочасно в періоді 

загострення хронічного запального процесу. Головним клінічним симптомом в учнів з цією 

хворобою є легенева недостатність, яка виявляється при незначних фізичних навантаженнях. 

Зросла легенева недостатність збільшується при загостренні захворювання, тривалому 

перебігу хвороби або ускладненні емфіземою легень. В окремих випадках задишка 

періодично збільшується, набуває рис астматичного приступу. Такий стан сприяє 

формуванню порушень функції серцево-судинної системи, кінцевим результатом цього є 

синдром легеневого серця. Розвиток легеневого серця зумовлюється підвищенням 

кров’яного тиску в системі малого кола кровообігу, погіршенням бронхіальної прохідності та 

розвитком гіпоксичного стану, кисневого голодування серцевого м’яза, дії 

токсикоінфекційних факторів. 

Вирішальне значення у профілактиці та лікуванні патологічних змін, які виникають 

при хронічній пневмонії, належать спрямованому впливу дихальних вправ, розвитку резервів 

дихальної системи. 

Розрізняють три категорії резервів дихальної системи (див. Кучкін, 1983): 

1) резерви потужності; 

2) резерви мобілізації; 

3) резерви економічної ефективності. 
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Резерви потужності характеризують рівень морфо-функціональних показників 

зовнішнього дихання (межі можливості дихальної системи). 

До показників резервів потужності дихальної системи належать: величина життєвої 

ємкості легень (ЖЄЛ), пневмотахометрії - на вдиху й на видиху.  

Резерви мобілізації визначають здатність організму використовувати 

морфофункціональні можливості вентиляторного апарату й реалізувати їх. на рівні 

максимального споживання кисню (МСК). Показники резервів мобілізаційної здатності 

використовуються відношенням величини дихального об’єму (ДО) і ЖЄЛ у відсотках 

ДО/ЖЄЛ % і величини вентиляції на рівні МСК до максимальної вентиляції легень (МВЛ) у 

відсотках. Таким чином, резерви МВЛ характеризують функціональну дієздатність 

дихальної системи і належать до резервів регуляції. 

Резерви економності та ефективності характеризують коефіцієнт корисної дії (ККД) 

вентиляційної функції, розкривають енергетичну вартість вентиляції. 

Показниками цих резервів використовуються такі параметри, які реєструються на ріні 

МСК: 

а) об’ємний процент споживання кисню з повітря вдиху; 

б) вентиляційний еквівалент (ВЕ) в мл кисню, який поглинається з 1 л повітря; 

в) кисневий ефект дихального циклу (КЕ дц) в мл кисню, який доставляється 

організму за один дихальний цикл. 

Показники резервів економності та ефективності характеризують ступінь 

досконалості регуляторних механізмів. 

Система використання різних методів довільного контролю дихання для тренування 

резервів дихальної системи на різних етапах адаптації до фізичних навантажень. 

У процесі занять оздоровчою фізкультурою постійно підвищується функціональна 

дієздатність різних ланок дихальної системи, щодо цього слід сказати, що відбувається 

освоєння різних фізіологічних резервів організму, розгортання фізіологічних функцій 

стосовно рівня спокою. 

Бронхіальна астма – найбільш поширене алергічне захворювання серед  молоді. У 

розвитку бронхіальної астми істотне значення належить спадковій схильності до алергічних 

станів, підвищена вразливість організму до дії факторів, здатних викликати алергічні реакції, 

несприятливе зовнішнє середовище, без яких генетичний фактор не може реалізуватися. 

Реакція антиген-антитіло при бронхіальній астмі відбувається в бронхо-легеневій 

тканині. Внаслідок цієї реакції виникає спазм гладеньких м'язів бронхів та бронхіол, а також 

набряк їхньої слизової оболонки, виділення в’язкого секрету в просвіт бронхів і бронхіол, що 

лежить в основі клінічної картини цього захворювання. За своїм клінічним перебігом 



 

бронхіальна астма може бути типовою, тобто характеризується вираженими приступами 

задухи або різкого або раптового так званого пароксизмального утруднення дихання при 

роздуванні легень астматичним бронхітом або атиповою, тобто з приступами безперервного 

спазматичного кашлю, з роздуванням легень, але без приступів задухи. Тяжкість 

захворювання визначається не тільки частотою приступів і глибиною порушення дихальної 

функції, але й станом учня в між приступному періоді. Цей стан у свою чергу залежить від 

вираження функціональних змін органів і систем (серцево-судинної і нервової систем, 

процесів обміну речовин, фізичного розвитку), а також від загального стану, рівня фізичної 

працездатності й психоемоційної стійкості організму. Однією з основних ознак хвороби є 

задишка. Дихання стає послабленим, поверховим. На всій площі легень прослуховуються 

значні сухі свистячі хрипи. Глибокі порушення дихальної функції під час приступу 

бронхіальної астми призводять до різко вираженої гіпоксії, накопиченню в тканинах, крові й 

сечі недоокислених продуктів обміну речовин. 

Послаблення окисних процесів у міокарді, яке виникає внаслідок дихальної 

недостатності, а також підвищеного кров’яного тиску в легенях, знижуються функціональні 

можливості серцевого м’яза й порушується регуляція серцево-судинної системи не тільки в 

малому, але й у великому колах кровообігу. Гіпоксичні зміни головного мозку виявляються в 

порушенні координації рухів, втраті свідомості, в головному болю, погіршенні настрою і 

сну. Бронхіальна астма супроводжується запальними процесами алергічної природи з боку 

носоглотки й мигдалика, що значно послаблює опірність організму. 

Лікування бронхіальної астми спрямовано на зняття приступів і створення умов, які 

утруднювали б їхній розвиток. У між приступному періоді головне, на що повинні бути 

спрямовані лікувальні заходи, це насамперед на десенсибілізацію організму, підвищення 

його загальної і спеціальної до дії алергенів опірності й міцності організму. Найбільш 

потужним профілактичним заходом, здатним запобігти захворюванню бронхіальною астмою 

або знизити інтенсивність патологічних процесів, є фізична культура з використанням 

цілеспрямованих фізичних вправ і факторів загартування. 

Головним принципом використання фізичних вправ при захворюваннях органів 

дихання є удосконалення механізмів регуляції респіраторної функції. По-перше, це 

пояснюється тим, що порушення механізмі регуляції дихання мають місце при будь-яких 

захворюваннях цієї системи. Кожний патологічний процес незалежно від його характеру 

(інфекційний, інфекційно-алергічний або чисто алергічний) пошкоджує регуляторні 

механізми дихання, і ступінь загальних порушень в організмі визначається насамперед тим, 

наскільки виражені ушкодження цих механізмів, які керують диханням. 

По-друге, за допомогою спеціальних фізичних вправ можна безпосередньо впливати 

на діяльність механізмів, які керують диханням. Дихальна функція єдина із вегетативних 
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систем, яка підкоряється довільній регуляції, що дає можливість за рахунок використання 

спеціальних вправ і системи тренування змінити в необхідних межах найважливіші 

параметри легеневої вентиляції, а через них впливати на особливості кисневих режимів 

організму й процеси тканевого дихання (І.С.Бреслав, О.М.Стрельникова, К.П.Бутейко, 

В.С.Язловецький, Е.Г.Булич). 

Удосконалення механізмів регуляції дихання забезпечує методика формування 

навичок довільного керування легеневою вентиляцією (В.С.Язловецький, 1976; 1983; 1991). 

Необхідно мати на увазі, що оволодіння цією методикою важливо не тільки для учнів, які 

перенесли захворювання органів дихання, але й практично для всіх студентів. За 

спостереженнями авторів методики, 90% студентів, віднесених до спеціальної медичної 

групи, мають низькі резервні можливості дихальної системи, надмірну вентиляцію при 

порівняно низькому коефіцієнті використання кисню, що свідчить про невміння юнаків і 

дівчат керувати своїм диханням. Необхідність оволодіння методом довільного керування 

диханням визначається його значенням для здоров’я. Слід мати на увазі таку думку: чим 

більш правильним, фізіологічно раціональним та економічним в енергетичному плані буде 

механізм дихання, тим більш повноцінним, і, отже, менше уразливою стосовно хворобливих 

подразників буде респіраторна функція. До довільних дихальних вправ належать вправи, при 

виконанні яких регулюються механізми й структура дихального акту. 

Довільні дихальні вправи можна використовувати для нормалізації і вдосконалення 

кисневих режимів організму, взаємо координації дихання і рухів, зміцнення дихальних 

м'язів, поліпшення рухливості грудної клітки, оптимізації розумової і фізичної 

працездатності, вироблення трудових навичок і прискорення відновних процесів. 

 

5. Особливості занять при порушенні обміну речовин 

Порушення обміну речовин у дітей та підлітків – часта причина погіршення стану 

здоров’я. Відсоток цих захворювань в останні десятиріччя становить більшу частину всієї 

патології серед молоді. Окрім цього, на тлі порушення обміну речовин розвиваються 

хвороби, які уражають інші системи організму (серцево-судинну, центральну нервову 

систему) й суттєво порушують фізичну і розумову працездатність юнаків та дівчат. Основне 

значення серед різних видів порушення обміну речовин в молоді належить ожирінню, 

цукровому діабету, гіпер- і гіпотиреозу. Всі ці хвороби за механізмом свого розвитку 

пов'язані з порушенням ендокринних регуляторних функцій – ендокринопатії. 

Незважаючи на сприятливий характер найбільш поширеної форми ожиріння, її 

розвиток призводить до значних структурних і функціональних порушень в організмі. 

Надмірна вага тіла ускладнює рухову активність молоді, призводить до зниження 



 

пропріорецептивної чутливості і послаблює діяльність центральної нервової системи (ЦНС). 

Унаслідок цих змін знижується трофічний вплив ЦНС на життєдіяльність всіх систем 

організму й особливо скелетних м’язів. У свою чергу це призводить до порушення будови 

тіла, постави, погіршує функціональний стан серцево-судинної і дихальної систем, знижує 

адаптацію їх до фізичних навантажень. Розвиток ожиріння, таким чином, супроводжується 

формуванням своєрідного «порочного кола» в регуляції функцій: збільшенням маси тіла 

утруднює рухову активність і погіршує адаптацію організму до умов м'язової діяльності, а це 

сприяє подальшому прогресуванню патологічного процесу (О.Г. Булич, 1986). 

В оцінці зниження ожиріння слід мати на увазі, що навіть незначний його ступінь є 

одним із небезпечних факторів ризику для захворювань у більш зрілому віці: 

атеросклерозом, гіпертонічною хворобою з її різними ускладненням – інфарктом міокарда, 

нирок, інсультом головного мозку. 

Вирішальне значення для нормалізації порушеного обміну речовин при ожирінні має 

фізична підготовка. Заняття фізичними вправами, з одного боку, і загартування – з другого, 

чинять засоби, здатні позитивно впливати не тільки на симптоматику й перебіг 

патологічного процесу, але й на його патогенез. Треба мати на увазі, що значна рухова 

активність підвищує енергетичні витрати організму й сприяє зниженню підвищеного 

апетиту, тим самим обмежується надходження надмірної кількості харчових речовин в 

організм. 

Патогенетичний вплив занять фізичними вправами на організм з ожирінням 

виявляється також у підвищенні рівня трофічної дії ЦНС завдяки ввімкненню моторно-

вісцеральних рефлексів. Перебудова регуляції внутрішніх органів, систем кровообігу й 

дихання поліпшує адаптацію організму до умов м'язової діяльності, що, у свою чергу, 

допомагає розірвати «порочне коло», яке лежить в основі захворювання. 

Гіпер- і гіпотиреотоксікоз. У зв'язку з екологічною кризою, чорнобильською 

трагедією серед молоді стали більш поширеними захворювання щитоподібної залози. 

Функціональна активність щитоподібної залози залежить від вмісту в ній йоду (у 

щитоподібній залозі є 15 із 25 мг йоду, що міститься в організмі дорослої людини), а також 

від діяльності гіпофіза, центральної нервової системи (гіпоталамуса ретикулярної формації) 

й особливо від функціонального стану вегетативної нервової системи. Збудження 

симпатичної частини цієї системи підвищує функціональну активність залози, а 

парасимпатичної призводить до протилежної дії – зниження гормон утворювальної функції 

залози. Гормони щитоподібної залози (тироксин і трийодтиронін) значно впливають на всі 

види обміну речовин і насамперед на енергетичний та основний, посилюють витрати 

вуглеводів, жирів і білків, стимулюють функції центральної нервової системи, процеси росту 

й розвитку організму. Гіпофункція щитоподібної залози призводить до зниження основного 
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обміну на 30-40%, у міжклітинних просторах збільшується вміст білків, органи та тканини 

стають набряклими. У молоді виявляється запізнення у рості, відставання в розумовому 

розвитку, недоумство тощо. Гіперфункція щитоподібної залози призводить до 

тиреотоксикозу – базедової хвороби, яка у 80% випадків розвивається після психічної 

травми. Базедова хвороба супроводжується збільшенням щитоподібної залози, 

витрішкуватістю, тахікардією, підвищенням основного обміну і пов'язаним з цим 

виснаженням, подразливістю та іншими ознаками. 

При недостатньому надходженні йоду в організм розвивається зоб –гіпертрофія 

щитоподібної залози без порушення її функції, але із зниженою продукцією гормонів. Для 

профілактики цього захворювання в місцях ендемічних по зобу додають у їжу невелику 

кількість йоду (0,08 мг). Найчастіше йодують сіль. 

Основними ознаками гіпертиреотоксикозу є нейровегетативні синдроми (психічна 

лабільність, психомоторне збудження, частий головний біль, значна пітливість, слабкість, 

підвищена втомлюваність, стійкий дермографізм, втрата ваги тіла, виснажування, тахікардія) 

(Д.В.Колесов, 1975). 

Важливою умовою раціонального режиму заняття, праці й відпочинку юнаків і дівчат 

з ознаками гіпертиреотоксикозу є активний руховий режим, здатний за рахунок дозованих 

фізичних навантажень забезпечити тренувальний ефект. Систематичні заняття фізичними 

вправами при гіпертиреотоксикозі необхідні, щоб удосконалити регуляцію вегетативних 

функцій і забезпечити трофічний вплив на обмін речовин та енергетичні процеси в тканинах. 

Серед різних фізичних вправ, які використовуються на заняттях з студентами 

спеціальної медичної групи, особливе значення при порушеннях обміну речовин відводиться 

циклічним вправам малої і середньої інтенсивності із залученням до діяльності великих 

м’язових груп рук, ніг і тулуба, ширше слід використовувати активний відпочинок. 

Для студентів з порушенням обміну речовин ендокринного характеру важливо 

використовувати вправи для м’язових груп, які не залучені до роботи. Використання рухових 

переведень дає змогу «гасити» вегетативні реакції (Е.Г. Булич, 1986). Ефект «погашення» 

вегетативних змін у процесі виконання фізичних вправ забезпечує прискорення відновних 

реакцій кровообігу й дихання, є тією умовою, яка здатна певною мірою зменшити 

навантаження на слабкі ланки регуляції, при цьому збільшуючи величину тренувального 

впливу на обмінні й енергетичні процеси організму. 

 

 

 

 



 

6. Фізичне виховання в попередженні і корекції дефектів зору 

Велика роль зору в нашому житі і його втрата – значна біда, яка забирає в людини 

дев’ять десятих світу. Значне послаблення зору позбавляє людину повного уявлення про 

зовнішній світ, перешкоджає його пізнання, погіршує вибір професії. 

Як свідчать медичні обстеження, кожний п’ятий випускник середньої школи страждає 

короткозорістю. Якщо своєчасно не вжити заходів, то короткозорість може прогресувати і 

нерідко приводити до незворотних змін в оці і значної втрати зору. 

Зоровий аналізатор є найбільш інформативний в організмі. Він забезпечує сприйняття 

кольору, форми, величини предметів, відстань до них, взаємного їх розташування в просторі.  

Чітке зображення предметів на сітківці забезпечується оптичною системою ока 

(рогівка, водяниста рідина, кришталик, склисте тіло). Заломлююча сила оптичної системи 

виражається в діоптріях. Одна діоптрія (Д) - це заломлююча сила лінзи з фокусною 

відстанню. 

Для чіткого сприйняття предметів необхідно, щоб їхнє зображення завжди 

фокусувалось на сітківці, в її центрі, місці найкращого бачення. Здатність кришталика 

змінювати свою кривизну дозволяє людині чітко розрізняти предмети, які знаходяться на 

різній відстані від ока. При цьому змінюється заломлююча сила, а зображення завжди 

фокусується на сітківці. Таке пристосування кришталика до доброго бачення предметів на 

різних відстанях називається акомодацією, а війковий м’яз називається ще акомодаційним 

м’язом. 

Кришталик – власне прозоре тіло має форму двоопуклої лінзи. Він знаходиться у 

власній тонкостінній сумці, зв’язаний з коловою війчастою зв'язкою, яка прикріплена до 

війчастого м’яза. Від напруження війкового м’яза залежить форма кришталика. Коли 

напруження м’яза зменшується, зв’язки натягуються і сумка кришталика стискує його. Від 

цього кривизна його та заломлююча сила зменшується. Це відбувається при віддалені 

предмета від ока. Найменша відстань від ока, при якій зображення предмета ще чітке, 

одержало назву найближчої точки ясного бачення. 

При переведенні погляду з далеко розташованих від ока предметів не близько 

розташовані м’яз скорочується, послаблюється війчаста зв’язка і кришталик внаслідок 

еластичних властивостей стає більш опуклим. При цьому збільшується його заломлююча 

сила і зображення фокусується на сітківці. 

Акомодація регулюється рефлекторно. Нерідко зображення на сітківці породжує 

коригуючий рефлекс. 

Відцентрованим шляхом, який проходить його здійснення, є волокна окорухового 

нерва, що і нервує війковий м’яз. 
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Короткозорість і далекозорість. З віком людини акомодація послаблюється. У 

нормальному оці чітке зображення віддалених предметів можливе при повному розслабленні 

акомодаційного механізму. Але в багатьох студентів і дорослих людей внаслідок збільшення 

поздовжньої осі ока або перенапруження війкового м’яза паралельні промені від предметів 

фокусуються перед сітківкою, тому зображення предмета розпливається. Це порушення 

нормального заломлення (рефракція) променів називають короткозорістю. 

Короткозорість, міопія – один з недоліків (послаблення) заломлювальної здатності 

ока, внаслідок чого людина почала бачити віддалені предмети. Міопія найчастіше виникає у 

школі й студентські роки і пов’язане головним чином з тривалою зоровою роботою на 

близькій відстані (читання, письмо, креслення, телевізор), особливо при неправильному 

освітленні й поганих гігієнічних умовах. 

У далекозорому оці промені віддалених предметів заломлюються за сітківкою. Це 

відбувається внаслідок зменшення поздовжньої осі ока. Для корекції порушень перед 

короткозорим оком розміщують ввігнуту (розсіювальну) лінзу, а перед далекозорим – 

двоопуклу лінзу, яка збільшує заломлення променів. 

Зіничний рефлекс. У райдужній оболонці міститься два гладеньких м’язи. Коловий 

(циркулярний) і радіальний. Циркулярний м’яз нервується парасимпатичними волокнами око 

рухового нерва, радіальний – симпатичним. При зменшенні освітленості, психічних 

збуджень зіниця рефлекторно звужується або розширюється, тим самим регулюючи 

інтенсивність потоку світла в око. 

Гострота зору. Мінімальний кут, при якому на площині дві точки сприймаються 

роздільно, характеризує гостроту зору. Нормальною гостротою зору вважається тоді, коли 

цей кут дорівнює одній кутовій хвилині. Такий зір беруть за одиницю. Якщо дві точки 

розрізняються при куті дві хвилини – гострота зору дорівнює 0,5, при 10 кутових хвилинах – 

0,1. 

Ступінь далекозорості або короткозорості визначають за оптичною силою. Сила, яка 

прикладена до ока в умовах спокою акомодації, змінює напрямок у паралельних пучків 

світла, які перетинаються на сітківці. Розрізняють далекозорість і короткозорість слабкого 

ступеня-3 діоптрій, середній – 4-6 діоптрій і високий-більше 6 діоптрій. 

Дослідження останніх років доповнили і поглибили наші знання про механізм 

виникнення короткозорості. 

Так, установлено, що цей оптичний дефект найчастіше виникає у дітей та дорослих з 

недостатнім фізичним розвитком. У виникненні цієї хвороби беруть участь три фактори. Два 

з них – природжена схильність і напружена зорова робота при ослабленій акомодації. Третій 



 

фактор – зміна зовнішньої оболонки зору (склери). Умови зорової роботи на близькій 

відстані при ослабленій акомодації внаслідок ревматизму, хронічного тонзиліту, гіпертонії.  

Війковий м’яз працює з перенапруженням, око розм’якшується, сітківка 

переміщується назад. Досить перемістити сітківку на 1 мм, щоб зорова робота на близькій 

відстані виконувалась без напруження акомодації. І організм, особливо в період росту і 

розвитку, розв’язує це завдання, перетворюючи око в короткозоре (збільшується довжина 

передньо-задньої осі ока). 

Короткозорість найчастіше розвивається у шкільному віці в роки навчання і пов’язане 

головним чином з тривалою зоровою роботою на близькій відстані (читання, письмо, 

креслення), особливо при недостатньому або неправильному освітлені і в поганих гігієнічних 

умовах. В основі короткозорості лежить деформація очного яблука: при подовженні 

передньо-задньому напрямку і відображення предметів в оці фокусується не на сітківці, а 

спереду неї. Нерідко сітківка розтягується, судини сітківки розриваються. Пошкодження 

судин ока і сітківки найчастіше виникають при різких струсах тіла, зміни тиску в судинах 

голови, в швидких нахилах тулуба. Вченими офтальмологами встановлено, що 

короткозорість значно частіше виникає в осіб з відхиленням у стані здоров’я. Так, за даними 

Т.С.Смирнової, серед молоді з короткозорістю кількість практично здорових вдвічі менша, 

ніж серед всієї групи обстежених студентів. Установлений тісний зв’язок короткозорості з 

простудними, хронічними і тяжкими інфекційними захворюваннями. У цієї категорії людей 

частіше, ніж здорових, зустрічаються зміни з боку опорно-рухового апарату – порушення 

постави, сколіоз, плоскостопість. Це пояснюється неправильною позою при читанні, письмі, 

а також швидкому стомлюванні м’язів шиї і тулуба. Порушення постави в свою чергу 

негативно впливає на роботу дихальної і серцево-судинної систем. 

Отже, виявлена пряма і зворотна залежність між фізичною активністю людини, її 

здоров’ям, з одного боку, і розвитком короткозорості, з другого. У тих осіб, які з ранніх років 

життя багато і різнобічно рухаються, добре загартовані, рідше виникає короткозорість навіть 

при природній схильності. Студенти з оптичним дефектом неуважні на заняттях, часто 

відвертають увагу, запитують сусідів що поряд з часом втрачають ініціативу, активність у 

навчанні та іграх, викають втоми, головні болі. 

Поряд з оптичними засобами корекції короткозорості розроблені й успішно 

використовується спеціальні вправи для тренування зовнішніх і внутрішніх м’язів ока, які 

особливо ефективні на початковому етапі розвитку оптичного дефекту (гімнастика корекції 

ока). Важливо пам’ятати, що будь-які зорові навантаження (читання, малювання, телевізор) 

повинні чергуватися з активним відпочинком-іграми, фізичними вправами, загартовуванням. 

Недостатнє освітлення приміщень, робочого місця, порушення постави, неправильні робочі 

пози при сидінні за столом приводять до стомлення м’язів шиї і голови, збільшують тиск, 
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перешкоджають кровообігу в очах. Розумний розпорядок дня, оптимальна рухова активність, 

раціональне харчування, загартування повинні зайняти важливе місце в комплексі заходів з 

попередження дефектів зору і його прогресування бо фізична підготовка сприяє як 

загальному зміцненню організму й активізації його функцій, так і підвищенню 

працездатності зорових м’язів і зміцненню склери ока (білкової оболонки). 

Вивчення впливу систематичних занять, циклічних фізичних вправ (біг, плавання, 

ходіння на лижах), помірного навантаження в поєднанні з гімнастикою для очей показало, 

що в осіб з короткозорістю середнього ступеня не тільки підвищується загальна 

витривалість, але й значно поліпшується зір. 

Заняття спеціальними вправами для корекції дефектів зору можна проводити 

самостійно в домашніх умовах, на заняттях фізичної підготовки після їх правильного 

освоєння (вивчення). Дуже важливо, щоб ці вправи були правильно підібрані з урахуванням 

віку, статі, фізичної підготовки, ступеня короткозорості, стану зорового дна. Загально 

розвиваючі вправи слід обов’язково поєднувати з гімнастикою для очей. 

Зміцнення організму, своєчасне лікування загальних і хронічних хвороб, загартування 

попереджує короткозорість. 

Приводимо комплекси спеціальних вправ для корекції короткозорості. Спеціальні 

вправи корекції короткозорості (Є.С. Аветісов, Ю.І. Курпан, 1983). 

1. В. п. – сидячи. Міцно закрити очі на 3-5 с, а потім відкрити очі на 3-5 с. повторити 6-8 

разів. Вправа зміцнює м’язи повік, сприяє розслабленню м’язів ока і поліпшує кровообіг. 

2. В. п. – сидячи. Швидко моргати протягом 15 с. Повторити 3-4 рази. 

3. В. п. – стоячи. Дивитися прямо перед собою 2-3 с. Поставити палець правої руки на 

середній лінії обличчя на відстані 25-20 см від ока, перевести погляд на кінчик пальця і 

дивитись на нього 3-5 с, опустити руку. Повторити 10-12 разів. Вправа знімає втому, полегшує 

зорову роботу на близькій відстані. 

4. В. п. – стоячи. Витягнути вперед руку по середній лінії обличчя. Дивитись на кінчик 

вказівного пальця і повільно наблизити його, не зводячи очей до тих пір, поки палець не почне 

двоїтися. Повторити 6-8 разів. Вправа полегшує зорову роботу на близькій відстані. 

5. В. п. – сидячи. Закриті очі і виконувати масаж повік. Коловими рухами протягом 1 

хвилини. Вправа розслабляє м’язи і поліпшує кровообіг. 

6. В. п. – стоячи. Поставити палець правої руки по середній лінії обличчя на відстані 25-

30 см від очей, дивитись двома очима на кінець пальця 3-5 с, прикрити долонею поверхні кисті 

лівої руки ліве око на 3-5 с, прибрати долоню, дивитися двома очима на кінець пальця 3-5 с. 

Поставити палець лівої руки на середній лінії обличчя на відстані 25-30 см від очей, дивитись 

двома очима на кінець пальця 3-5 с, прикрити долонею кисті правої руки праве око на 3-5 с, 



 

прибрати долоню, дивитись двома очима на кінець пальця 3-5 с. Повторити 5-6 разів. Вправа 

зміцнює м’язи очей (бінокулярний зір). 

7. В. п. – стоячи. Відвести руку в правий бік, повільно переміщувати палець 

напівзігнутої руки з права наліво, а потім зліва направо і при нерухомій голові дивитись на 

палець. Повторити 10-12 разів. Вправа зміцнює м'язи очей горизонтальної дії й удосконалює їх 

координацію. 

8. В. п. – сидячи. Трьома пальцями кожної руки легко натиснути (надавити) на верхні 

повії очей протягом 1-2 с. Відвести пальці рук від очей. Повторити 3-4 рази. Вправа поліпшує 

циркуляцію і тиск внутрішньої рідини. 

9. В. п. – сидячи. Вказівними пальцями притримувати шкіру надбрівних дуг. Повільно 

закрити очі. а пальці, утримуючи шкіру, створюють напругу. Повторити 8-10 разів. 

10. В. п. – сидячи, пальці рук покласти (вказівний, середній, безіменний пальці), 

розмістити так, щоб другий палець знаходився біля зовнішнього кута ока, третій - на середині 

верхнього краю орбіти, а безіменний -біля внутрішнього кута ока. Повільно закривати очі. 

Пальці створюють незначний опір цьому руху. Повторити 8-10 разів. Вправи тренують м’язи 

повік. 

 

Вправи для тренування внутрішніх (війкового м’яза) м'язів ока. (Е.С. Аветісов, 

Ю.І.Курпан, 1983). 

1. Підкинути м’яч двома руками вгору і піймати. Повторити 7-8 разів. 

2. Підкинути м’яч однією рукою вгору, піймати другою (або двома). Повторити 

8-10 разів. 

3. Кинути сильно м’яч на підлогу і піймати однією чи двома руками. Повторити 

9-10 разів. 

4. Передача м’яча (волейбольного, баскетбольною, набивного) від грудей 

партнера, який знаходиться на відстані 5-7 м. Повторити 12-15 разів. 

5. Передача м’яча партнеру із-за голови. Повторити 10-12 разів. 

6. Передача м’яча партнеру однією рукою від плеча. Повторити 7-10 разів 

кожною рукою. 

7. Кидки тенісного м’яча в стіну на відстані 5-8 м. Повторити 6-8 разів кожною 

рукою. 

8. Кидки тенісного м’яча в мішень. Повторити 6-8 разів кожною рукою. 

9. Кинути тенісний м’яч з такою силою, щоб він від підлоги відскочив до стіни і 

піймати його. Повторити кожною рукою 608 разів. 

10.  Кидки м’яча в баскетбольне кільце двома ц однією рукою з відстані 3-5 м. 

Повторити 1215 разів. 
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11.  Верхня передача партнеру волейбольного м’яча. Виконувати 5-7 разів. 

12.  Нижня передача волейбольного м’яча партнеру. Виконувати 5-7 хв. 

13.  Подача волейбольного м'яча через сітку (пряма нижня, бокова нижня). 

Повторити 10-12 разів 

14.  Гра в бадмінтон через сітку і без неї протягом 15-20 хв. 

15.  Гра в настільний теніс 25-30 хв. 

16.  Гра у великий теніс біля стінки і через сітку 15-20 хв. 

17.  Удари футбольним м’ячем по стіні і в квадрати з відстані 8-10 м. Повторити 

10-12 разів. 

18.  Передача футбольного м’яча вперед на відстані 10-12 м. Повторити 10-12 

разів. 

19.  Кидки обруча вперед таким чином, щоб надати йому зворотного обертання. 

Повторити 8-10 разів. 

20.  Кидки обруча вгору однією рукою, а ловити другою. Повторити 8-10 разів . 

Для повноцінного фізичного розвитку студентів з дефектами зору недостатньо тільки 

виконувати програмний матеріал з фізичної культури (загально розвиваючі і дихальні 

вправи, вправи на приладах, спортивні ігри, легкоатлетичні вправи). 

Необхідно значно розширити навчальний матеріал з фізичного виховання для корекції 

за рахунок систематичного використання спеціальної гімнастики для очей, корекції дефектів 

зору, тренування внутрішніх й зовнішніх м’язів ока, виконання вправ на розслаблення, 

психотренінгу, таке інше. 

Студенти з короткозорістю 3 діоптрій без хронічного запалення і дегенеративних 

захворювань очей, можуть виконувати майже всі без обмеження фізичні вправи і займатися 

спортом. Але при цьому слід суворо дотримуватися режиму зорової роботи, щоденно 

тренувати зовнішні й внутрішні м’язи очей, правильно харчуватися, перебувати на свіжому 

повітрі. 

Студентам з короткозорістю середнього ступеня (3-6 діоптрій) брати участь у 

змаганнях не рекомендується. 

У самостійні заняття слід включати загально розвиваючі, дихальні й коригуючи 

вправи, елементи спортивних ігор (волейбол, баскетбол, бадмінтон і ходьбу, повільний біг, 

плавання, лижі, туризм). При цьому слід щоденно виконувати спеціальну гімнастику 

протягом навантаження учнів старшого шкільного віку, тривалість занять і навантаження 

поступово збільшується. 

Пропонуємо рекомендації, які слід виконувати при самостійних заняттях: 

 займатися систематично, не рідше 3-4 разів на тиждень; 



 

 зарядку і гімнастику для зору виконувати щоденно; 

 комплекс гігієнічної гімнастики складати так, щоб у них були включені 

вправи для різних груп м’язів і суглобів, загально розвиваючих, 

спеціальних і дихальних вправ; 

 спеціальні вправи для очей-це рухи очними яблуками у всіх можливих 

напрямках: вгору-вниз, в боки, по діагоналі, колові, а також вправи для 

внутрішніх м’язів ока. 

 амплітуда руху очного яблука максимальна, темп середній або повільний. 

 суворо дотримуватися дозованих спеціальних вправ. Починати їх 

виконувати слід з 4-5 повторень кожного з них, поступово збільшувати 

до 8-12. 

 ступінь нервово-м’язового напруження повинен бути середнім, щоб не 

викликати втоми організму і зниження гостроти зору. 

 заняття проводити на свіжому повітрі або в добре підготовленому 

приміщені. 

Схема самостійного заняття для корекції дефектів зору. 

1. Розвиваючі й коригуючи вправи для м’язів тулуба і нижніх кінцівок. 

2. Елементи самомасажу очей м’язів задньої поверхні шиї. 

3. Спеціальні вправи для внутрішніх м’язів ока. 

4. Вправи на розслаблення м’язів кінцівок. 

5. Дихальні вправи. 

Для студентів з дефектами зору рекомендуються такі форми самостійних занять: 

1. Ранкова гігієнічна гімнастика. 

2. Лікувальна гімнастика для очей. 

3. Заняття за обраною програмою. 

4. Фізкультурні хвилинки і паузи під час навчання і роботи. 

5. Елементи самомасажу. 

6. Загартовування організму. 

7. Заняття за методом У. Г. Бейтса і М. Д. Корбеїт. 

 

8. Загартування студентів з відхиленням у стані здоров’я 

Використання природних факторів (сонця, повітря, води) для загартування осіб з 

відхиленнями у стані здоров’я є обов'язковою частиною системи фізичного виховання. 

Загартування – важливий компонент здорового способу життя, шлях до 

самореалізації людини, підвищення духовності, злиття з природою. Це своєрідне 

психотренування, культура вольових зусиль, виховання характеру. 
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Загартування за допомогою сонячного проміння, повітря, води, атмосферного тиску – 

це засоби фізичної культури. 

Загартування – важлива складова, невід’ємна частина загальної фізичної культури 

людини, основа здоров’я й працездатності людей різного віку. 

Загартування – це система гігієнічних заходів, процедур, які сприяють підвищенню 

опірності організму до шкідливих, негативних факторів зовнішнього середовища, 

вироблення вегетативного умовного рефлексу, пов’язаного з удосконаленням системи 

терморегуляції і захисних сил організму, стійкості проти дії хворобливих агентів. 

Загартування – це ліки від хвороби. Систематичне використання загартування знижує 

простудні захворювання в 2,5-5 разів. 

Загартовування організму – це головним чином вплив природних факторів (повітря, 

води і сонця) на судини й нервові закінчення шкіри. Якщо ці подразники використовувати 

постійно, то судини й нерви поступово звикнуть до подразнення й організм зуміє 

адаптуватися до несприятливих факторів зовнішнього середовища. У загартованих дітей 

відповідні реакції на тепло чи холод будуть адекватними, швидкими, інтенсивними; у 

незагартованих – неадекватними, настають повільно, виявляються слабко й навіть можуть 

бути спотвореними.  

Тепличні умови, зніженість дітей та молоді приводять до інертності 

теплорегуляційних механізмів, що не встигають реагувати на зміни зовнішнього середовища, 

що може викликати переохолодження організму та простудні захворювання.  

Загартовування організму з допомогою природних факторів може бути ефективним 

тільки при дотриманні визначених умов. Основними з них є: 

 систематичність застосування процедур загартовування; 

 поступовість і послідовність у наростанні інтенсивності подразника; 

 принцип контрастного загартовування; регулярне застосування 

холодних і теплих подразників різної інтенсивності; 

 врахування індивідуальних особливостей – стану здоров’я, психічного й 

фізичного розвитку; 

 багатофакторність – використання у процесі загартування кількох 

подразників: холод, тепло, опромінення сонцем і т.п.; 

 поєднання загального й місцевого охолодження – оптимальна стійкість 

організму досягається при чергуванні загального охолодження з місцевим 

охолодженням (стопа, верхні дихальні шляхи, поперек); 

 лікарський контроль й оцінка ефективності. 



 

Студенти спеціальної медичної групи можуть використовувати різні засоби 

загартовування: повітряні й сонячні ванни, водні процедури, але з деякими обмеженнями. 

Найкраще починати загартовування в літню пору, а потім уже проводити його систематично 

протягом усього року. 

Загартувальні процедури не застосовуються при підвищеній температурі тіла, різкій 

утраті ваги тіла, вираженій слабкості, розладах травлення та ін. Розпочинати загартовування 

можна тільки після повного одужання. 

Повітряні ванни починають приймати при температурі 20°С упродовж 5-8 хв., далі 

поступово збільшують їхню тривалість до 0,5-1 години. 

У домашніх умовах доступною формою загартовування є щоденні обтирання тіла та 

ніг вологим рушником або губкою, полоскання горла. Температура води спочатку по 30-

32°С, далі поступово знижується до 18°С. Якщо з’являється озноб, «гусяча шкіра», 

посиніння губ, необхідно припинити процедуру та добре розтертися рушником. 

Сонячні, повітряні ванни, водні процедури можна приймати через 1,5-2 години після 

прийняття їжі. 

Обливання. Температура води - 28-30°С з постійним зниженням її до 20-22°С. 

Тривалість обливання  – 1 хвилина. 

Душ. Починати загартування з допомогою душу потрібно водою температури 20°С. 

Тривалість душу 1-3 хв.  

Купання в річці можна починати при температурі 24°С, води – не нижче 22°С (з 

поступовим зниженням до 18°С). Не можна входити у воду сильно розігрітим, у воді 

необхідно весь час рухатися, щоб не допускати переохолодження організму. Після купання 

шкіру розтирають рушником до почервоніння і виконують комплекс фізичних вправ. 

Сонячні ванни. Сонячні ванни починають застосовувати при температурі повітря 25-

30°С. Перші 3-5 днів діти проводять у тіні. Тривалість першої сонячної ванни 3-4 хв. із 

щоденним збільшенням на 1 хв. Загальна тривалість ванни доводиться до 20-30 хв. 

 

9. Загальні правила розвитку окремих рухових якостей 

при відхиленнях у стані здоров’я студентів 

1. Проводити фізкультурно-оздоровчу роботу із розвитку певних рухових 

якостей можна тільки після досягнення (за допомогою системи попередніх занять фізичними 

вправами) достатнього рівня розвитку і функціонального стану провідних систем організму. 

2. Обережно ставитися до засобів, які використовуються для розвитку відстаючої 

рухової якості, котра важко піддається стимулюванню. З’ясовувати причину відставання, не 

форсувати подолання відставання окремої рухової якості. 

3. Доцільно дотримуватися такої послідовності у розвитку окремих рухових 
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якостей: розвивати витривалість до виконання помірної  роботи, потім до більш інтенсивної, 

згодом силу, бистроту. Гнучкість і координаційні якості можна розвивати з перших занять. 

Розвиваючи витривалість, неприпустимо доводити студентів до значного стомлення. 

Доцільно змінювати вправи, робити інтервали у процесі використання, оскільки причиною 

відставання може бути незадовільний функціональний стан нервової системи і висока 

стомленість під впливом одноманітної роботи. 

4. Не форсувати заняття фізичними вправами, якщо причиною відставання у 

витривалості служить незадовільний стан опорно-рухового апарату, надмірна маса тіла, 

ураження центральної і периферичної нервової системи. У цьому випадку необхідні 

попередня підготовка кістково-м’язової системи та використання вправ помірного силового 

характеру, при яких переключають роботу з однієї м’язової групи на іншу.  

5. Поступово збільшувати інтенсивність і тривалість навантажень, якщо 

зниження витривалості обумовлено відхиленнями у стані органів дихання. Знижена 

внаслідок захворювання функціональна здатність дихального апарату відновлюється 

повільно і не можна допускати форсування тренувальних занять, щоб уникнути можливих 

несприятливих реакцій з боку дихальної системи, котрі проявляються у зниженні ЖЄЛ та 

інших функціональних показників. 

6. Розвиваючи силу, не слід застосовувати вправи з граничним напруженням. 

Якщо порушення нервової регуляції перешкоджає розвитку сили, потрібно обережно 

використовувати вправи, пов’язані з навантаженням на хребет (надмірні згинання та ін.) 

7. Розвивати бистроту, використовуючи різноманітні вправи, пов’язані зі 

швидким реагуванням за сигналом, і виконуючи рухи у високому темпі. При цьому 

враховувати наявність відхилень у стані опорно-рухового апарату та серцево-судинної 

системи. Не проводити заняття, спрямовані на розвиток бистроти, у холодних приміщеннях і 

на морозі без попереднього розігрівання м’язів. Добре зарекомендував себе інтервальний 

метод із досить тривалими інтервалами відпочинку між повторенням вправ. 

 

10. Дозування фізичного навантаження 

Дозування фізичного навантаження в оздоровчих цілях здійснюється підбором 

фізичних вправ і рухливих ігор, тривалістю вправ, кількістю повторень, вибором вихідних 

положень, застосуванням обтяжень, опору, прийомів полегшення і допомоги, а також зміною 

темпу і ритму рухів (див. рис. 4.1). 

У заняттях з ослабленими студентами використовуються фізичні вправи, котрі 

викликають допустимі, відповідні функціональним спроможностям організму реакції 

життєзабезпечуючих систем. Ступінь навантаження у СМГ ретельно регламентується і 



 

контролюється. У початковому періоді занять застосовують вправи малої інтенсивності, 

котрі збільшують ЧСС на 25-30 % її вихідного рівня (Фонарьов, 1983). Згодом 

використовують дозовані навантаження середньої інтенсивності, що підвищують ЧСС на 

40—45 %, а також вправи великої інтенсивності, які підвищують ЧСС на 70—80 %. 

Субмаксимальні та максимальні фізичні навантаження у заняттях зі студентами СМГ не 

застосовують. 

Дозується загальне і локальне фізичне навантаження. 

Загальне фізичне навантаження — сума енергетичних витрат організму при 

виконанні м’язової роботи в усіх вправах та іграх протягом заняття. 

 

Рис. 4.1. Способи дозування фізичних вправ у профілактико-оздоровчих заняттях 

Локальне фізичне навантаження — навантаження на певну м’язову групу. 

Як правило, у фізичному вихованні ослаблених студентів використовується тренуюче 

дозування – поступове підвищення від заняття до заняття фізичних навантажень таким 

чином, щоб викликати наприкінці заняття легке стомлення. 

Збільшення навантаження здійснюється поперемінно за рахунок обсягу або 

інтенсивності. При цьому підвищення загального обсягу навантаження на 20 % за 

енерговитратами еквівалентне збільшенню його інтенсивності на 2,5 % (Матвєєв, 1991). 

Відповідно до принципу диференціально- інтегральних оптимумів обсяг та інтенсивність 

навантаження необхідно зберігати до тих пір, поки не відбудеться стабілізація ЧСС на рівні 

запланованих енергетичних зон.  Потім збільшується інтенсивність, і потрібний певний час 

для пристосування організму до нових умов рухової діяльності. 

Залежно від загального стану організму навантаження з помірною фізіологічною 

реакцією повинні тривати від 15—20 хв до 30—40 хв. 

З покращанням функціонального стану змінюються реакції організму. Функціональні 

спроможності організму, досягнувши певного рівня, пере-стають удосконалюватися. Для 

того щоб фізична вправа викликала і в по-дальшому помірну фізіологічну реакцію, 
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необхідно поступово збільшувати фізичне навантаження. 

Для студентів, віднесених до групи А*, фізичні навантаження поступово 

збільшуються як за інтенсивністю, так і за обсягом відповідно до адаптаційних 

спроможностей організму. 

Для студентів групи А руховий режим у діапазоні ЧСС 120—130 уд-хв-1 

застосовується протягом 1,0—1,5 міс з поступовим доведенням навантажень до ЧСС 140—

150 уд-хв-1 в основній частині заняття. Добрий оздоровчий тренувальний ефект для серцево-

судинної і дихальної систем в умовах аеробного енергозабезпечення справляють 

навантаження при ЧСС 130—150 уд-хв-1. Діапазон ЧСС понад 150 уд-хв-1 є оздоровчо-

тренувальним для цієї групи студентів, оскільки для них характерною є гіпоксія та слабке 

пристосування до м’язової роботи. Інтенсивність навантажень при ЧСС у діапазоні 150 - 170 

уд хв — перехідний рубіж від аеробного до анаеробного енергозабезпечення — 

використовується тільки у вигляді короткочасних вправ. 

Для студентів групи Б** спеціальних медичних груп протягом усіх оздоровчо-

тренувальних занять рекомендується діапазон ЧСС 120-130 уд хв. У цих умовах життєво 

необхідні навички і вміння формують без поставлених до ослабленого організму 

неадекватних вимог. 

На перших 15—20 заняттях не можна допускати прояву ознак стомлення 

(підвищеного потовиділення, зміни кольору шкірного покриву). За першими ознаками 

стомлення навантаження припиняють, переводячи студентів на ходьбу. Є грубою помилкою, 

коли за перших проявів стомленості або через побоювання перевантаження педагог одразу 

садить студентів, намагаючись забезпечити їм пасивний відпочинок. У подібній ситуації 

краще запропонувати їм виконати інші, полегшені фізичні вправи. 

Критерієм правильності дозування навантаження в заняттях є характер зміни ЧСС за 

один урок або за серію уроків. Після заняття ЧСС повинна відновитися до вихідного рівня 

протягом 15-20 хв. 

Ефективність занять залежить також від урахування вимог особистої та громадської 

гігієни. Одна з умов ефективності занять оздоровчо-тренувальної спрямованості — 

використання системи домашніх завдань. 

Лікарсько-педагогічний контроль. Лікарсько-педагогічне спостереження на заняттях 

СМГ повинне проводитися 2 рази на місяць. Під час занять фіксується структура заняття, 

дотримування вступної, основної і заключної частин уроку, регулювання фізичного 

навантаження, ступінь використання дихальних і коригуючих вправ. 

**Група А — студенти, які мають відхилення у стані здоров’я зворотного характеру. 

** Група Б — студенти з органічними незворотними змінами в органах і системах 



 

(ураження серцево-судинної, сечовидільної систем, печінки, високий ступінь порушення 

зору). 

Ступінь стомлення студентів визначають за суб’єктивними висловлюваннями, 

візуальним спостереженням (збліднення або надмірне почервоніння шкіри, підвищене 

потовиділення, порушення точності рухів та ін.), а також за даними частоти і характеру 

пульсу до початку заняття та наприкінці кожної його частини (фізіологічна крива заняття) 

 

Під час занять необхідно стежити за реакцією серцево-судинної системи на фізичне 

навантаження. Якщо немає індивідуальних медичних вказівок з цього приводу, викладач 

фізичного виховання орієнтується на нормальні показники ЧСС для даного віку. У спокої 

ЧСС у віці 7 років становить 85—90 уд хв 1, у 10 років — 80—85, у 12 років — 75—80, у 

14— 17 років — 70—80 уд хв 1. Максимальне підвищення ЧСС у відповідь на фізичне 

навантаження для здорового студента не повинно перевищувати показник, який становить 

220 — вік (років) (Шиян, Папуша, Приступа, 1996). Головний показник адекватності 

фізичного навантаження — відновлення ЧСС, яка характерна в нормі для індивідуума 

протягом 3—5 хв після навантаження. 

Адекватність регуляторних реакцій серцево-судинної системи може порушуватися у 

підлітковому віці. Можлива поява юнацької гіпертензії або гіпотензії. У цьому віці іноді 

відмічаються порушення периферичного кровообігу (синюшність пальців, мармуровість 

шкіри). Можуть спостерігатися порушення кровообігу при переході з положення лежачи у 

положення стоячи та при фізичних навантаженнях. Заняття фізичною культурою, 

підвищуючи резервні можливості організму, сприяють усуненню цих тимчасових 

функціональних порушень. Високий тонус блукаючих нервів у підлітків може 

супроводжуватися порідшанням серцевого ритму та уповільненням передсердно-

шлуночкового проведення. У підлітків зі зниженим тонусом блукаючих нервів 

спостерігається тахікардія. 

Профілактика травматизму. Профілактика травматизму займає одне з провідних 

місць у фізичному виховання та більшою мірою залежить від рівня професійної підготовки 

викладача, постійного аналізу та усунення недопіків і помилок у методиці занять. Керівник 

занять СМГ повинен організовувати і контролювати повноцінне матеріально-технічне 

забезпечення ганять, чистоту спортивного залу та покриттів, відсутність предметів, через які 

може поранитися студент. Профілактика травматизму забезпечується плануванням і 

контролем занять, у тому числі медичним. Важливе значення при цьому мають: 

• високоефективна побудова вступної частини; 

• ретельний підбір засобів фізичного виховання; 

• раціональні послідовність і чергування вправ; 
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• приділення великої уваги розвитку координаційних здатностей і гнучкості; 

• достатня просвітня робота серед студентів. 

Основна форма оздоровлення ослаблених студентів засобами фізичного виховання — 

урочні заняття. За структурою урок фізичної культури у СМГ відповідає основним 

принципам занять у процесі фізичного виховання, а за змістом — освітнім, оздоровчим і 

виховним завданням. 

Оздоровча робота керівника СМГ буде більш успішною, якщо крім урочних занять в 

університеті перед парами буде організована ранкова гімнастика на свіжому повітрі в 

осінньо-весняний період, фізкультпаузи — під  час пар, рухливі ігри — на великих перервах 

та позаурочні спортивні заняття. 

 

 

Додаток 

Методика профілактики і виправлення порушень постави 

та початкових форм сколіозу 

Підготовча частина. Вправи для активного само витягнення та відновлення симетрії 

м'язового тонусу: 

• Вихідне положення (в.п.): стоячи на носках, ноги разом, прямі руки витягнуті 

вгору-вдих. Видих – руками та верхівкою голови потягнутися вгору, а п’ятками – униз, 

одночасно розтягуючи хребет за поздовжньою віссю. Вдих –повернутися у в.п. Повторити 5-

6 разів. 

• В.п. : лежачи на спині. Потягнутися в усіх суглобах (до відчуття достатності), 

маючи за мету у результаті витягнути хребет за поздовжньою віссю. 

За відсутності патологічних змін у шийному відділі хребта: 

• Нахили голови уперед, у боки, “під пахву”. Перекати голови з плеча на плече 

через груди. Заборонені нахили голови назад та перекати голови через спину. 

• В.п.: стоячи (або сидячи) прямі руки підняті вгору. Голову повертають назад 

почергово через кожне плече, намагаючись побачити свій куприк – видих. Вдих – 

повернутися у в.п. Повторити 6-8 разів. 

Основна частина 

• В.п.: стоячи, ноги на ширині плечей, руки вільно звисають вздовж тіла – вдих. 

На видих підняти пряму руку вгору і потягнутися нею вгору і трохи вбік, протилежний їй 

(наприклад, правою рукою тягнутися вгору і трохи ліворуч). Тягнутися за рукою верхівкою 

голови та усім тулубом. Інша рука вільно звисає вздовж тіла. Не можна тримати її на поясі, 

щоб не фіксувати нею плечовий пояс. Вдих — повернутися у в.п. Змінюючи руки, повторити 



 

20-30 разів. 

• В.п.: стоячи (або сидячи), руки зігнуті під кутом 90° таким чином, щоб лікті 

знаходилися на рівні плечей – вдих. На видих розвести руки (лікті й кулаки) назад, не 

опускаючи лікті. Вдих – повернутися у в.п. Повторити 20-30 разів. 

• В.п.: лежачи на спині. Потягнутися в усіх суглобах (до відчуття достатності), 

маючи за мету в результаті витягнути хребет за поздовжньою віссю. Після витягування 

хребта покласти руки під голову. Плечі, таз, стегна, гомілки притиснути до підлоги. 

Особлива увага звертається на те, щоб були притиснуті до підлоги підколінні ямки, при 

цьому п’ятки, як правило, знаходяться “у висячому положенні”. У цій позі робити швидкі 

повороти головою та ступнями ніг одночасно у протилежні боки. 

• В.п.: лежачи на спині, підтягувати зігнуті ноги до живота: почергово кожну 

ногу, потім обидві ноги разом. 

• В.п.: колінно-ліктьова поза (на карачках). На видих, не відриваючи долоней від 

підлоги, повільно сісти на п’ятки, витягуючи хребет. 

Розвиток сили глибоких м :язів спини 

• В.п.: стоячи (або сидячи), ноги на ширині плечей, руки з’єднані долонями на 

рівні грудей. На видих натискають долонями одна на одну, напружуючи м’язи плечового 

пояса, грудей і спини. Повторити 20 разів. 

• “Міст” із положення лежачи на спині: при піднімають тіло, спираючись у 

підлогу потилицею, руками і п’ятками. Виконати 6-8 разів. 

• “Міст” із положення стоячи на колінах. В.п.: стоячи на колінах, руками взятися 

за п’ятки – вдих. Видих – не відриваючи рук від ніг, потягнутися у грудному відділі хребта, 

рухом спрямувавши тулуб уперед, при цьому голову не закидають назад, а повертають убік. 

Виконати 6-8 разів. 

• “Міст” із положення лежачи на спині. Виконати 6-8 разів. 

Розвиток сили поверхневих м`язів спини 

• “Човник”. В.п.: лежачи на животі, прямі руки витягнуті над головою. Видих – 

підняти прямі руки і ноги, піднімаючи разом з ними верхню і нижню частину тулуба. 

• Почергове відведення прямих ніг назад. В.п.: лежачи на животі. Підняти пряму 

праву ногу під кутом 30-40°. Утримувати її в такому положенні 2-3 с. Повернутися у в.п. Те 

саме іншою ногою. Повторити 6-8 разів. 

• “Відведення ніг назад”. Максимально піднімати прямі ноги. Зафіксувати 

максимальне відведення на 3-5 с. Повторити 4-8 разів. 

Вправи для серцево-судинної системи 

• В.п.: лежачи на спині. Потягуватися в різні боки 5 хв. 

• В.п.: лежачи на спині, руки і ноги підняті прямими вгору, перпендикулярно 
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тулубу, ступні ніг паралельні тулубу. Струшувати руки і ноги протягом 1-3 хв. 

Вправи для кінцівок 

У положенні лежачи згинальні, розгинальні, обертальні і махові рухи в усіх суглобах 

рук і ніг, у тому числі з використанням м’ячів, гантелей, еспандерів, гумових бинтів та ін. 

Вправи на координацію  

Учасники заняття дзеркально повторюють за інструктором вправи 

загальнорозвиваючого характеру. 

Вправи для розвитку відчуття рівноваги (вестибулярне тренування) 

• Обертання тулуба навколо вертикальної осі із фіксацією пози із закінченням 

обертання. 

• Ходьба з предметом на голові. 

• Танцювальні кроки з поворотами праворуч і ліворуч на 180°. 

• Танцювальні кроки польки, галопу (з утримуванням правильної постави). 

• “Ластівка”. 

Вправи аеробного характеру 

• Плавання або імітація плавання стилем брас. 

• Різні види ходьби: на носках, на зовнішній стороні ступнів (з утриманням 

правильної постави). 

• Танцювальні кроки. 

Заключна частина. Дихальні вправи. 

 

Вправи для розвитку дихання через ніс 

1. Розігріти руки тертям долонею одна об одну. Теплими пальцями погладити по 

спинці носа від кінчика до перенісся. Від перенісся до кінчика носа спуститися боками носа.  

2. Зморщити ніс і при цьому зробити 7-8 вдихів-видихів. 

3. Роздути крила носа – вдих, стиснути їх – видих. 

4. Поплескати середніми пальцями по ніздрях (або виконати колові масажні 

рухи) і зробити повний видих. Погладити спинку носа вгору – вдих. 

5. Із закритим ротом проспівати мелодію звуком: м-м-м. 

6. Затуливши ліву ніздрю, подихати правою. Затуливши праву – лівою. По 20-30 

разів. Кожний видих довший за вдих. 

7. Поперемінно затуляючи ніздрі, вдихати через праву, видихати – через ліву. 

Після 20-30 вдихів-видихів поміняти ніздрі: вдих – через ліву, видих – через праву. 

Вправи для розвитку діафрагмального дихання 

1. В.п.: лежачи на спині. Ліва рука на грудях, права – на нижній частині живота: 



 

на відстані трьох пальців нижче пупка (на цій точці зосередити свою увагу, “направляючи” 

туди своє дихання). 

Вдихнути через ніс, рахуючи до трьох. Ліва рука, притискуючись до грудей, не дає 

грудній клітці підніматися. Вип’ятити нижню частину живота, «направивши» туди повітря. 

Запам’ятати відчуття правої руки під час випинання живота. 

Округлити губи і, повільно видихаючи через них повітря, вимовляючи о-у або у-у, 

одночасно правою рукою натиснути на живіт “витискаючи повітря” – видих, рахуючи до 6. 

Ліва рука також не дозволяє рухатися грудній клітці. Повторивши вправу 10 разів, поміняти 

руки місцями: праву на груди, ліву – на живіт і виконати вправу ще 10 разів. 

2. В.п.: лежачи на боці, ноги зігнуті в колінах і підтягнуті до живота. Руки: одна 

на грудях, друга – на животі. Розслабитися. Зробити 10 разів вдих-видих “животом”, 

перевернутися на інший бік, змінивши руки, і повторити 10 разів вдих-видих. 

3. В.п.: лежачи на спині. На нижню частину живота покласти вагу масою 200-300 

г (наприклад, книгу). Зробити животом 50-60 вдихів-видихів. Поступово збільшувати час 

виконання вправи. 

Дихальні вправи 

1. В.п.: стоячи у нахилі уперед, торкаючись пальцями рук підлоги. У цій позі 

подихати поверхневим диханням (вдих через ніс, видих через рот). 

2. В.п.: стоячи обличчям до стінки витягнуті уперед руки спираються долонями 

на стіну. Ноги на ширині плечей. Вдих. 

На видих зігнути руки і, нахиливши прямий корпус уперед, торкнутися лобом стіни. 

Після видиху затримати дихання. 

Вдих – повільне повертання до в.п. Затримати дихання на вдиху. 

3. Виконується у будь-якій зручній позі. Вдих – на рахунок від 1 до 4, видих на 

цей самий рахунок. Після видиху затримати дихання також на рахунок від 1 до 4. Для цієї 

вправи потрібне щоденне тренування по 10-15 хв. Поступово, без напруження збільшувати 

рахунок: вдих, видих, затримка дихання — 6, 8, 10, 20. 

Вправи у розслабленні на основі аутотренінгу 

1. В.п.: Сидячи або лежачи у зручній позі. Уявити себе у ліфті. Натиснути кнопку 

для спуску вниз. Під час спуску, потрібно поступово розслаблятися. Після повного 

розслаблення вийти з ліфта. 

2. В.п.: сидячи або лежачи у зручній позі. Уявити себе на березі моря або ріки. 

Звернути увагу на хвилі: спостерігати їх накочування на берег, намагатися почути шурхіт : 

плескіт. Відчувши повний спокій, залишити берег. 

3. В.п.: лежачи у зручній позі на спині. Напружити максимально усі м’язи: пальці 

у кулаки, напружити ступні, ноги, м’язи живота, шиї, стиснути зуби, напружити обличчя — 
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усі м’язи, які можна, а потім розслабити їх наскільки можливо. Зосередити увагу на різниці у 

відчуттях при напруженні й розслабленні. Зафіксувати їх у пам’яті.  

4. В.п.: лежачи у зручній позі на спині. Сконцентрувати увагу на частинах тіла, 

викликаючи в них тепло і розслаблення, промовляючи про себе: “Мої пальці ніг (ступні, 

стегна) теплі й розслаблені”. Зробити цю вправу для кожної частини тіла. Можна уявити себе 

під гарячим душем або в гарячій ванні. Послідовно розслабляючи кожну частину тіла від 

ступнів до верхівки, останнім розслабити обличчя. 

5. В.п: стоячи у зручній позі. Розкачуватися подібно дереву в різні боки, 

зосередивши увагу на рухах хребта і голови. Зробити 10—15 таких спокійних розкачувань, 

поки вони не увійдуть у ритм із диханням. 

6. В.п.: Порухатися так, як рухаються різні тварини: кішка, олень, ведмідь, 

журавель. 

Вправи для профілактики і лікування плоскостопості 

З вихідного положення сидячи: 

1. Відтягування носків ступень з одночасним підніманням і опусканням їхнього 

зовнішнього краю. 

2. Згинання ніг у колінах в упорі ступень об підлогу, розведення п’яток у боки і 

повернення у в.п. 

3. У тому самому в.п. — почергове піднімання п’яток від опори. 

Приведення і супінація ступень з одночасним згинанням пальців. 

Максимальне розведення п’яток, не відриваючи носків від підлоги. 

Встановивши ступні на зовнішній край, розводити коліна і максимально згинати 

пальці ніг. 

4. Підгрібання пальцями тканинного килимка. 

5. Пересування ступень уперед назад за допомогою притискання і розтискання 

пальців. 

6. Захоплення і піднімання пальцями будь-якого предмета невеликих розмірів. 

Гімнастика для очей 

1. Широко розплющити очі кілька разів. 

2. Зробити 10—12 легких моргань (імітація рухів крил метелика). 

3. Повільно обертати очима по колу зліва направо, потім справа наліво. Зробити 

З— 5 таких кіл. 

4. Подивитися вгору, униз, праворуч, ліворуч, у правий нижній кут, лівий нижній 

кут. Очі повертати із зусиллям. У крайніх положеннях затримати погляд на кілька секунд. 

Після відпочинку вправу можна повторити. 



 

5.  Заплющивши очі, уявити свій ніс пишучою ручкою і писати ним у повітрі 

слова, речення. 

6. Із заплющеними очима подумки писати кінчиком уявної голки на уявному 

маковому зернятку. 

7. В.п.: пряма права рука, стиснута у кулак з відставленим великим пальцем, 

витягнута уперед на рівні очей. Повільно відводячи руку праворуч і повертаючи її до 

вихідного положення, слідкувати за великим пальцем, не повертаючи голови. Те саме 

зробити лівою рукою. 

8. Намалювати крапку на склі вікна. Стоячи на відстані не більше ЗО см від цієї 

крапки, зосередити на ній погляд на 2-3 с. Потім перевести погляд на лінію горизонту. 

Повторити цю вправу кілька разів. 

9.   Із заплющеними очима намагатися якомога більше розслабити повіки, а очні 

яблука начебто опустити в очні ямки. Якщо важко досягти повного розслаблення, можна 

розтерти долоні одна об одну і теплими кінчиками пальців торкнутися заплющених повік на 

20-40 с. 

10.  «Пальмінг» – відома вправа американського офтальмолога Бейтса. 

Розташувавшись у зручній позі, зігріти долоні тертям одна об одну і накласти їх на 

заплющені очі так, щоб пальці схрещувалися на лобі. При цьому долоні не повинні тиснути 

на очі. Мета вправи – зі заплющеними очима побачити чорноту. 
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ЗМІСТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ 

 

 

 
 

Зміст фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи:  методичні 

рекомендації /О. В. Захарова, В. В. Махно – Кропивницький: ПП «Центр оперативної 

поліграфії» Авангард», 2019. – 43 с. 

 

Методичні рекомендації розкривають систему фізичного виховання студентів з 

відхиленнями в стані здоров'я. Здоров’я повинно ґрунтуватися на стимуляції життєдіяльності 

та резервів адаптації організму, на особистісно-зорієнтованому підході й містити теоретичну 

та методичну підготовку студентів та занять лікувально-профілактичної спрямованості, а 

також самостійних завдань з відповідних реабілітаційних програм. 

 Призначені для викладачів і студентів ВНЗ.  

 

Методичні вказівки для викладачів кафедри фізичного виховання 

та студентів денної форми навчання всіх спеціальностей 

 

Укладачі: Захарова О.В., Махно В.В. 

 

 

 

Кафедра фізичного виховання ЦНТУ 

м. Кропивницький, пр.. Університетський, 8 Тел. (0522)390-436, (0522)55-50-57. 
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