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ВСТУП 

 

Останнім часом значно зросла увага до засобів і методів зміцнення 

здоров’я, профілактики захворювань. Велике значення у формуванні здорового 

способу життя належить оптимізації рухової активності людини в поєднанні із 

загартовуванням, раціональним харчуванням, відповідним відпочинком. 

Найпростіша можливість підвищити оздоровчий ефект занять руховою 

активністю – поєднати його з впливом водного середовища. Рухова активність 

у воді завжди була популярною. Перебування у водному середовищі позитивно 

впливає на фізичний розвиток, функції кровообігу, дихання й терморегуляції, 

стимулює діяльність центральної нервової системи та вищі нервові функції 

людини. Найяскравіший ефект водного середовища проявляється в разі 

погіршення психоемоційного стану внаслідок стомлення та функціональних 

порушень стану центральної нервової системи. Вплив води може 

прискорювати формування рухових навичок і відновлення після стомлюючих 

навантажень. Оздоровчий вплив занять на воді був відомий ще древнім 

римлянам, які будували величезні терми з критими басейнами. Але слід 

зазначити, що оздоровча роль плавання нині не набула відповідного по-

ширення. Тому курс «Оздоровчі заняття на воді» викладається для того, щоб 

студенти отримали необхідні професійні навички роботи, а аматори – 

ознайомилися із способами використання оздоровчого плавання як засобу 

відновлення здоров’я та лікування свого організму. 

За підсумками вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

– знати: значення  та  завдання  навчального  курсу  «Оздоровчі  заняття на 

воді»; особливості організації навчального процесу на заняттях у воді з 

оздоровчою спрямованістю; класифікацію оздоровчих занять у воді; методики 

побудови оздоровчих занять у воді з різним контингентом; техніку спортивних 

і прикладних видів плавання; методику початкового навчання плаванню; засоби 

контролю і самоконтролю під час занять у воді; забезпечення місць та безпеки 

проведення занять у воді.  
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– вміти:  плавати  спортивними   і   прикладними  стилями;  формулювати 

завдання заняття з урахуванням стану здоров’я, віку, фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості тих, хто займається; підбирати відповідні засоби для 

розв’язання поставлених завдань; складати план-конспект заняття з 

аквааеробіки й оздоровчого плавання; володіти термінологією і спеціальними 

жестами; самостійно проводити заняття. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Техніка рятування потопаючого. Надання першої допомоги 

потерпілому на воді   

Мета: ознайомити із технікою рятування потопаючого та надання першої 

допомоги потерпілому на воді. 

Короткі теоретичні відомості 

 Три чверті поверхні Землі вкриті водою. Природно, що це  позначилося 

на житті суспільства: багато професій пов’язані з роботою в умовах водного 

середовища;  мільйони людей проводять своє дозвілля на березі водоймища; з 

водою пов’язані численні види спорту. 

Отже, вода може бути другом, але водночас і ворогом, адже надто велика 

кількість людей гине на воді через те, що для людини вона є незвичним для 

існування середовищем. Щороку у країні з різних причин тонуть тисячі людей, 

серед яких близько 50 %  – діти та підлітки віком до 18 років; 47  % дорослих 

гинуть під час купання у нетверезому стані; 19 % дітей гинуть під час купання 

без нагляду дорослих; 14 % потерпілих зовсім не вміють плавати;  близько 3 % 

потерпають у воді під час надання допомоги потопаючим. 

На жаль, не можна відповісти на запитання про те, скільки людей були 

свідками різних нещасних випадків, але, щиро бажаючи допомогти тим, хто 

зазнав лиха, вони не можуть це зробити з двох основних причин: не вміють 

плавати, не знають основних правил надання допомоги потопаючому. 

Завдання до теми 

1. Ознайомитися з основними способами рятування та транспортування 

потопаючого. 

2. Розглянути послідовність надання першої допомоги потерпілому на 

суші.  

3. Ознайомити з прийомами звільнення від захвату. 
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Методичні поради 

В Україні охорону життя людей на воді покладено на Міністерство з 

надзвичайних ситуацій, виконавчі комітети Рад депутатів. Зокрема, це 

здійснюють Міністерств комунального господарства, виконкоми обласних Рад 

депутатів,  Товариство рятування на водах. У місцях великого скупчення 

людей створено рятувальні станції та пости, їх укомплектовано 

представниками мужньої професії – рятівниками та медичними працівниками, 

які мають у своєму розпорядженні катери, шлюпки, водолазну та медичну 

апаратуру, рятувальне знаряддя та інвентар. І все ж, незважаючи на наявну 

мережу рятувальної служби, повністю запобігти нещасним випадкам на воді 

досить складно  – занадто багато непередбачених чинників виникає в кожному 

конкретному випадку, не кажучи вже про те, що розташувати рятувальні 

стенди чи пости вздовж усього узбережжя чисельних водоймищ просто немає 

можливості. Тому кожна людина повинна вміти надати допомогу й своєчасно 

вжити всіх заходів, щоб зберегти життя потерпілого. 

  Причини смерті на воді. Існує кілька можливих причин смерті людини, 

що потерпає на воді. 

Перша. Від раптової рефлекторної зупинки дихання та, як наслідок, – 

серцевої діяльності. Причиною цього може бути: 

–  попадання  холодної  води  на   слизову  оболонку  верхніх   дихальних 

шляхів, що може спричинити судому гортані, зупинку дихання та роботи 

серця; 

– переляк; 

– раптове охолодження перегрітого на сонці тіла.  

За таких умов легені потерпілого вільні від води внаслідок попередньої 

судоми грудної клітки, а його шкіра має смертельно блідий або білий колір. 

Друга. Виникає в результаті втоми потопаючого, його безладних 

тривалих рухів у воді. За таких умов унаслідок тривалої затримки дихання 

втрачається свідомість, а в результаті судомного дихання легені заповнюються 

водою. Агонія триває 4–5 хв. Шкіра та слизові оболонки потерпілого яскраво-
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синюшні – особливо вуха, кінцівки пальців і губи. Обличчя одутле, а з рота 

виділяється велика кількість піни з домішками крові. 

Третя. Виникає внаслідок втрати свідомості чи від алкогольного 

сп’яніння. Потопаючий не бореться за життя й одразу занурюється під воду. 

Поверхневе дихання продовжується до агонії.  Серцева діяльність згасає 

повільно  (припиняється через 5–7 хв після занурення) та збігається із 

зупинкою дихання. Зовнішній вигляд потерпілого відповідає попереднім 

характеристикам. 

У більшості випадків смерть від утоплення настає в результаті 

припинення постачання кисню в організм. Найчутливішим до кисневого голоду 

є головний мозок. Ось чому через 1–2 хв затримки дихання відбувається втрата 

свідомості. Але це не означає, що настала смерть, адже в організмі ще є певні 

запаси кисню, які можуть підтримувати декілька хвилин мінімальну 

життєдіяльність тканин. 

Період з моменту зупинки серцевої діяльності до настання незворотних 

змін у центральній нервовій системі називають тихою смертю. У цей період ще 

можна повернути життя через відновлення дихальної та серцевої функцій. На 

це й розраховані всі заходи спасіння потопаючого. Отже, слід боротися за 

життя потерпілого протягом 15 хв, після чого відбуваються незворотні зміни в 

організмі, що призводить до біологічної смерті. 

Допомога потерпілому на суші. Видаляти воду з дихальних шляхів може 

один або двоє рятівників: один з них стає на коліно, а іншу ногу ставить так, 

щоб її стегно було у горизонтальному положенні; потерпілого кладуть на 

стегно цієї ноги нижньою частиною грудної клітки й однією рукою утримують 

за лоба, а іншою злегка натискують між лопатками; другий рятівник у цей час 

може хустинкою очистити порожнину рота потерпілого від сторонніх 

предметів і слизу. Видаливши воду з дихальних шляхів, потерпілого кладуть на 

рівну тверду поверхню та нахиляють його голову назад, для цього під лопатки 

можна підкласти згорнутий одяг або вирити під його головою невелике 

заглиблення. 
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Нахиляння голови потерпілого назад не завжди забезпечує повною мірою 

прохідність дихальних шляхів, особливо у дітей, тому необхідно висунути 

уперед нижню щелепу потерпілого: для цього великими пальцями рук рятівник 

опускає нижню щелепу, а вказівними та середніми пальцями обох рук слід 

просунути нижню щелепу уперед так, щоб нижній ряд зубів опинився попереду 

верхнього; потім припіднімає нижню щелепу й утримує її у такому положенні 

протягом усього періоду оживлення. 

Після цього потерпілого кладуть спиною на тверду поверхню й 

оглядають. Якщо в нього пульс і дихання слабкі, поверхневі або зовсім відсутні 

(пульс не пальпується на сонній артерії), зіниці розширені так, що майже 

неможливо визначити колір очей, відсутні рефлекси, то потрібно негайно 

приступати до реанімаційних заходів.  

Штучне дихання. Штучне дихання застосовують у тому разі, коли 

дихальна діяльність припинилася, але серце продовжує працювати, а також 

тоді, коли частота дихання у потерпілого менша десяти циклів за одну хвилину. 

Фізіологічне обґрунтування штучного дихання полягає в тому, що 

необхідний газообмін і достатнє розтягування легеневої тканини досягається 

завдяки надходженню в легені 1000–1500 мл повітря, тобто у 1,5–2 рази більше 

за показники фізіологічної вентиляції. Це, водночас, веде до нервово-

рефлекторної стимуляції дихального центру під час вдування повітря в легені 

(рефлекс Герінг–Брейєра). 

Виконуючи штучне дихання та масаж серця, додержуються спокійного, 

але точного ритму рухів – від цього значною мірою буде залежати ефективність 

реанімаційних дій.  

Непрямий (зовнішній) масаж серця. Для проведення непрямого масажу 

серця слід стати навколішки біля голови або збоку потерпілого, покласти 

долоні рук, складені навхрест, на нижню третину грудей. Пальці обох рук 

тримають так, щоб вони не торкалися ребер потерпілого. Натискання руками 

необхідно здійснювати обережно та виважено, щоб не травмувати ребра і 

груднину під час масажу. 



10 

 

Починати масаж слід рішуче з частотою 50–60 разів на хвилину, 

натискувати, використовуючи силу рук та масу свого тіла, щоб груди дорослої 

людини пригиналися на 3–5 см донизу, а в дітей – на 2–3 см. 

Під час натискання збільшується систолічний тиск крові, що 

виштовхується із серця, а звільнена від тиску руками грудна клітка 

розпрямляється, під час чого порожнини серця наповнюються кров’ю. 

У дітей грудна клітка еластичніша та піддатливіша, тому, щоб не завдати 

їй травми, її натискують новонародженим двома пальцями, а дітям від одного 

до десяти років  – однією рукою. Проводячи реанімаційні заходи, слід 

пам’ятати, що одночасно не можна робити штучне дихання та масаж серця. 

Під час вдихання повітря в легені потерпілого його грудна клітка не має 

стискуватися, як під час штучного дихання (це ускладнить надходження 

повітря в легені). Виконуючи штучне дихання дитині, необхідно дотримувати-

ся такого співвідношення: на одне вдування повітря – чотири ритмічні 

натискування на грудну клітку потерпілого. Рятівник, перебуваючи в стані 

певного хвилювання та збудження, може збитися з рахунку, змінити ритм 

рухів тощо. Тому доцільніше підрахунок рухів вести вголос. Якщо рятівників 

двоє – підрахунок і контроль за ритмічністю всіх маніпуляцій веде той,  хто 

безпосередньо робить масаж серця.  

Для дорослої людини штучне дихання виконують так: спочатку вдувають 

повітря, а потім 4 або 5 разів натискують на грудну клітку (одне натискування 

на секунду). 

Іноді заходи рятування людини (оживлення) дають свої позитивні 

результати після багатьох годин безперервної роботи. Ні в якому разі не можна 

впадати у розпач (припиняти  штучне дихання та масаж серця), бо, можливо, 

ще потрібно докласти лише кілька зусиль, щоб потерпілий подав ознаки життя. 

Тому діяти треба доти, поки не з’явиться хоча б одна з таких ознак: 

–  з’являється   пульс  на  сонній  і  стегновій  артеріях  під  час  кожного 

натискування; 

– звужуються розширені зіниці; 
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– з’являються уривчасті вдихи та видихи; 

– поступово відновлюється колір шкірних і слизових поверхонь. 

Після цього потерпілого переносять до теплого приміщення. Розтирають 

тіло сухим рушником, переодягають у теплу білизну чи загортають у ковдру, 

дають гарячий чай або каву. 

Способи  рятування потопаючого. Якщо ви стали свідками нещасного 

випадку або побачили людину, що потрапила в  скрутне становище, передусім 

швидко оцініть обставини: 

– свої спроможності як плавця та рятувальника; 

–  варіанти        сповіщення      про     лихо    на    воді    та       виклику  

рятувальників і медпрацівників; 

–  віддаленість потопаючого від берега; 

– наявність  рятувальних  і  допоміжних   чи   підручних  засобів (човен, 

рятувальний круг, колода, дошка, м’яч, надувний матрац тощо); 

– погодні   умови   (сила   вітру,  освітленість,  туман,  температура  води 

тощо). 

Залежно від обставин, за яких стається лихо на воді, обирається і спосіб 

рятувальних заходів.  

Способи транспортування потерпілого. Після всіх здійснених 

попередніх дій перед рятувальником стоїть завдання транспортування 

потерпілого до берега, про що він повинен пам’ятати, розраховуючи свої сили. 

Існує багато різних способів транспортування потерпілого, які можуть 

виникнути навіть ситуативно, безпосередньо у процесі виконання рятувальних 

заходів, але першою і найголовнішою умовою є те, щоб потопаючий перебував 

у положенні на спині, а голова була над поверхнею води. 

Найпоширеніші способи транспортування потерпілого на воді. 

1. Рятівник, підтримуючи потерпілого двома руками за підборіддя або під 

пахви, пливе на спині, працюючи ногами брасом або кролем. Можна чергувати 

способи роботи ногами. 
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 2.  Рятівник просовує одну руку ззаду під однойменною рукою 

потопаючого, бере пальцями за нижню щелепу, а сам, перекинувшись на бік 

обличчям до нього, гребе під водою вільною рукою, ногами працює, як під час 

плавання на боці. 

 3. Рятівник   зверху   просовує   руку   за   спину   потопаючою   між   його 

однойменним плечем і тілом та захоплює його іншу руку за лікоть. У такий 

спосіб обидві руки потопаючого втримуються однією рукою рятівника, який, 

перевернувшись на бік, транспортує потерпілого, застосовуючи спосіб 

плавання, як і в попередньому прикладі. 

 4. Однією рукою рятівник бере потерпілого за волосся і пливе з ним 

способом на боці, на спині, кролем чи брасом, допомагаючи собі вільною 

рукою. 

 5. Рятівник однією рукою утримує потерпілого зверху або знизу за плече 

(лівою рукою – за ліве і навпаки), або за плечовий суглоб, а сам пливе на боці 

брасом або кролем. 

6. Рятівник утримує рукою потерпілого зверху чи знизу за плече 

різнойменної руки біля плечового суглоба. Під час транспортування рятівник 

пливе на спині кролем або брасом, а вільною рукою гребе під водою або 

проносить її над водою. 

Набагато легше транспортувати потерпілого, коли це здійснюють кілька 

людей. Удвох, наприклад, це можна зробити таким способом: рятівники 

пливуть на спині або на боці (обличчям до потерпілого), підтримуючи його за 

плечі, під пахви, вільними руками гребуть під водою, а ноги виконують рухи 

брасом або як під час плавання на боці. 

Досить часто застосовують такий спосіб, коли один рятівник пливе 

попереду знесиленого плавця, а другий – ззаду. Потерпілий спирається руками 

на плечі рятівника, який пливе попереду, а ногами – на плечі того, який пливе 

ззаду. 

Коли людина хоч і дуже знесилена, але перебуває в повній свідомості та  
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не втрачає контролю за своїми діями, двоє рятівників розташовуються поряд із 

нею і пливуть брасом. Потерпілий спирається руками на їхні плечі.  

Досить складно транспортувати потерпілого під час шторму. Тому всі, 

хто в цей час перебуває на березі, повинні зробити все, щоб знайти човна або 

інше судно, на якому можна було б допомогти потерпілому та його 

рятівникові. Рятівник, побачивши, що йому готуються допомогти, повинен, 

утримуючи потерпілого, чекати прибуття човна або катера. 

За відсутності судна кидайте у воду мотузку з яскравим поплавцем на 

кінці, наприклад рятувальний прилад Александрова. Кілька чоловік повинні 

ввійти у воду, щоб допомогти рятівникові винести потерпілого на берег.   

 Прийоми звільнення від захвату руки: 

– захват  за  дві   руки   ззаду  –  зробити   глибокий   вдих,  згрупуватися, 

відводячи назад витягнуті руки у положення головою вниз, поставити ступні 

ніг на груди і живіт потопаючого та м’яко, але сильно відштовхнутися від 

нього на глибину; 

– захват за одну або дві руки спереду – зробити різкий рух своїми 

руками, повертаючи їх проти великих пальців рук потопаючого; 

–  захват двома руками одного передпліччя рятівника – вільною рукою 

необхідно взяти кисть захопленої руки і двома руками різко повернути руку в 

бік великих пальців потопаючого.  

Прийоми звільнення від захвату за тулуб:  

– захват за тулуб спереду під руки – упертися долонями в підборіддя 

потопаючого і, відштовхуючи його від себе, зануритися під воду; 

– захвати ззаду зверху рук – різко, розводячи руки в боки, зануритися під 

воду; 

– захват ззаду під руками – взятися за великі пальці рук потопаючого й 

розвести їх у боки, щоб розірвати захват, потім зануритися під воду, 

піднімаючи руки потопаючого угору. 

Прийоми звільнення від захвату за шию:  
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– притиснутися головою до грудей потопаючого, упертися долонями 

знизу у його лікті та, відштовхуючи їх угору, зануритися під воду, своє 

підборіддя у такому разі слід утримувати притиснутим до грудей; 

– взятися за великі пальці потопаючого, розвести його руки в сторони і 

пірнути, відштовхнувши потопаючого угору; 

– долонями упертися в підборіддя або обличчя потопаючого, причому 

свої руки пропустити між руками потопаючого, підштовхуючи від себе голову 

і розводячи його лікті угору, зануритися під воду; 

– якщо потопаючий схопив рятівника за шию, міцно притиснувся до 

нього своїм тілом, потрібно взяти однією рукою потопаючого ззаду за волосся 

та відвести його голову назад, після чого іншу руку можна піднести під його 

підборіддя, а потім застосувати один з описаних прийомів.  

Контрольні питання 

1. Назвіть основні причини смерті на воді. 

2. Розкажіть про послідовність надання допомоги потерпілому на суші.  

3. Назвіть міністерство, на яке покладено питання охорони людей на воді.  

Література: [2, с. 47–54; 6, с. 214–225]. 

 

 Практичне заняття № 2 

Тема. Методика навчання плаванню немовлят   

Мета: ознайомити з методикою навчання плаванню немовлят. 

Короткі теоретичні відомості 

Заняття оздоровчим плаванням немовлятами здійснюються в дитячих 

поліклініках і в домашніх умовах під керівництвом фахівців-медиків. У такому 

разі суворо враховується індивідуальний розвиток і стан здоров’я малюка. 

Якщо дитина має нормальну масу тіла, то, починаючи з третього тижня після 

отримання дозволу лікаря, можна приступати до занять плаванням, які мають 

проводитися 5–6 разів на тиждень. 

Займатися   оздоровчим   плаванням   з   малюком   можна   у   звичайній 
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домашній ванні або у невеликому басейні-ванні з дерева, пластмаси і 

нержавіючої сталі (довжина – 2 м, ширина – 1 м, глибина – 80 см). 

Перш ніж наповнити ванну, її необхідно ретельно вимити і 

продезінфікувати. Вода має бути абсолютно чистою, придатною для пиття. 

Лише в ідеально чисту ванну можна опускати новонародженого. Температура 

води на перших заняттях має бути не нижче 36,5 °С, а час перебування у воді – 

не більше 10–15 хв. Заняття оздоровчим плаванням краще проводити в першій 

половині дня в один і той самий час. Під час занять слід постійно розмовляти з 

дитиною, повторюючи заохочувальні слова, щоб викликати  у неї позитивні 

емоції. Бажано включити тиху мелодійну музику.  

Протягом заняття потрібно постійно стежити за станом дитини, не 

допускаючи перевантажень і переохолодження та дотримуючись головного 

принципу у неї – поступовості. Протягом усього курсу занять, але не рідше 

ніж один раз на 1,5–2 місяці, необхідно показувати дитину дитячому лікареві. 

Перші заняття слід проводити під спостереженням і допомогою фахівця з 

лікувальної фізичної культури при дитячій поліклініці.  

Завдання до теми 

1. Розглянути питання підготовки немовлят до занять плаванням. 

2. Вивчити методичні прийоми навчання плаванню на різних етапах. 

Методичні поради 

Оскільки голівка в новонародженого досить важка відносно інших 

частин тіла, її потрібно обов’язково підтримувати. Оздоровлення плаванням 

дітей першого року життя можна умовно розділити на 5 етапів.  

Перший етап. Термін – 1 місяць; у середньому проводиться 25 занять. 

Тривалість перших занять – 15–20 хв, температура води 36–37 °С. Поступово 

тривалість кожного заняття збільшується до 30 хв, а температура води 

знижується до 34 °С. Усі вправи, застосовані на цьому етапі, виконуються за 

допомогою методиста ЛФК. Протягом першого місяця занять застосовуються 

три види вправ – похитування, проведення та занурення. Під час виконання 
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вправ потрібно поливати голову дитини теплою водою з лійки: це привчить її 

затримувати дихання та спонукає до рухів у воді. 

Погойдування і проведення виконуються на 1–5-му заняттях, поступово 

збільшуючи  тривалість  кожної  вправи  у  положеннях  на  грудях і на спині до  

5 хв. Після цього дитині надається відпочинок у вертикальному положенні 

протягом 1 хв.  

 На подальших заняттях ця вправа ускладнюється: виконується на  

поверхні води по колу або вісімкою з одночасним погойдуванням. 

Після 10-го заняття, ускладнивши пряме проведення, перевіряється 

наявність у дитини «рефлексу відштовхування», який допоможе їй активно 

ковзати по воді. Вправа виконується у «шапочці русалки», що підтримує 

обличчя дитини водою для дихання. Для цього необхідно розташувати дитину 

у положенні на спині, а пізніше на грудях, правої стінки ванни, повернути її, 

наблизивши п’яти до самого борту ванни, і повністю зігнути ноги в колінних  

суглобах; потім установити п’яти на стінку ванни і на декілька секунд 

припинити своє зусилля. Дитина повинна сама відштовхнутися від стінки 

ванни і трохи проковзнути по поверхні води. Потім рекомендується виконати 

проведення до лівої стінки ванни та повторити ті самі дії, але у зворотній бік. 

Починаючи з 16-го заняття, поступово збільшується тривалість 

проведення дитини у положенні на спині або на грудях, і до 25-го заняття воно 

становить 4 хв. 

Для стимулювання активних плавальних рухів ногами та руками, а також 

для розвитку вродженої здатності до затримання дихання з 20-го заняття 

починається підготовка до занурення, тобто короткочасного занурення з 

головою у воду. 

Другий етап. Термін занять – близько 2 місяців (40–50 занять). 

Тривалість перебування дитини у воді поступово збільшується до 40–45 хв; 

температура води знижується з 34 до 32 °С (кожні 2–3 дні на 0,5 °С). 
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Перед початком заняття рекомендується зробити дитині легкий масаж і 

виконати з ним кілька вправ (рухи ногами типу «велосипед», кролем і брасом; 

почергові рухи прямими руками вгору–вниз, в сторони–вниз). 

Завданнями 2-го етапу занять оздоровчим плаванням є: 

 – навчити  дитину  самостійно  триматися  на  воді  у  положенні  на  спині  

2–3 хв; 

 – зберігати протягом 2 хв горизонтальне положення тіла за безперервного 

проведення на грудях з підтримкою однією рукою; 

 – занурюватися у воду на 5 с (3 рази протягом 1 хв) за допомогою 

дорослого. 

На другому етапі занять визначається найзручніший варіант рухів 

малюка. Для цього виконуються такі вправи у воді. У положенні на спині (у 

«шапочці русалки») на 1–3-му заняттях поперемінно згинати та випрямляти 

ноги дитини у колінних суглобах – «велосипед»; на 4–6-му заняттях 

виконувати поперемінні рухи вільно випрямленими ногами дитини (кроль); на 

7–9-му заняттях одночасно згинати ноги дитини в колінних суглобах, 

розводити коліна в сторони, випрямляти ноги і змикати їх (брас). Ці самі 

вправи освоюються в положенні на грудях.  

Третій етап. Термін занять – приблизно 2 місяці (50–60 занять). Основна 

увага приділяється вправам для активізації рухів ногами, але виконувати їх 

слід лише одним способом – до тих пір, поки дитина не почне рухи ногами 

самостійно. Для підвищення активності дитини можна задіяти її улюблені 

іграшки. 

На третьому етапі немовлят також навчають пірнанню в ускладнених 

умовах. 

Четвертий   етап.   Термін   занять  –  2,5–3  місяці  (50–60  занять).   На  

кожному занятті 15 хв рекомендується відводити активному відпочинку (іграм, 

ходьбі по дну ванни). 

У   програму    занять    четвертого   етапу   включаються  ігри   і   вправи, 
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побудовані на основі наслідування. Покажіть дитині гребки руками і попросіть 

її зробити те саме – по 10–20 разів протягом заняття. 

П’ятий етап.  Термін занять –  3–4 місяці. Заняття рекомендується 

проводити не рідше п’яти  разів на тиждень. 

У кожне заняття слід включати плавання в положенні на грудях, 

самостійне плавання на спині, занурення у воду із самостійним виринанням, 

різноманітні ігри. 

Слід зазначити, що розділення періоду навчання немовлят на етапи має 

умовний характер. Тривалість кожного етапу може бути збільшена залежно від 

індивідуальних особливостей дитини. 

Контрольні питання 

1. На   скільки   етапів  можна  розділити  оздоровлення  плаванням   дітей 

першого року життя? 

 2. Яка тривалість занять з плавання на першому місяці навчання? 

Література: [4, с. 22–28; 6, с. 198–209]. 

 

 Практичне заняття № 3 

Тема. Методика навчання плаванню дітей дошкільного віку  

Мета: ознайомити  з  методикою  навчання  плаванню  дітей дошкільного 

віку. 

Короткі теоретичні відомості 

Організація навчання плаванню дітей дошкільного віку здійснюється в 

комплексі зі всіма різноманітними формами фізкультурно-оздоровчої роботи, 

оскільки лише поєднання занять оздоровчим плаванням у басейні з 

раціональним режимом діяльності та відпочинку дітей може дати позитивний 

результат у зміцненні їхнього здоров’я та загартуванні організму. 

Заняття з плавання мають проводитися не раніше, ніж через 40 хвилин 

після їди, і не пізніше, ніж за 1,5–2 години до нічного сну. 

Оздоровче плавання проводиться, зазвичай, у формі групових занять. 

Кількість занять для кожної групи – не менше двох разів на тиждень. 
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Завдання до теми 

1. Ознайомити  з  віковою  класифікацією  дітей  дошкільного віку під час 

занять з плавання. 

2. Вивчити особливості занять з плавання дітей дошкільного віку. 

3. Розглянути закономірності поетапного формування навичок. 

Методичні поради 

Прийнято наступну вікову класифікацію дітей дошкільного віку, на яку 

орієнтуються під час планування занять плаванням: 1-ша молодша група (3-й 

рік життя); 2-га молодша група (4-й рік життя); середня група (5-й рік життя); 

старша група (6-й рік життя); підготовча група (7-й рік життя). Групи дітей 

поділяють на підгрупи залежно від їхнього віку та конкретних умов (кількість 

дітей у групі, розмір басейну, мета  заняття). Кількість підгруп у кожній групі 

буде різною: так першу та другу молодші групи потрібно поділити на 3–4 

підгрупи, щоб у кожній з них було не більше 6–8 дітей; старші групи 

поділяють на 2 підгрупи, щоб у кожній було не більше 10–12 дітей. Тривалість 

занять у різних групах також неоднакова і залежить від віку та періоду занять. 

Так, на початку курсу оздоровчого плавання заняття менш тривалі, а по мірі 

освоєння дітей з водним середовищем тривалість занять збільшується. 

Оздоровче плавання в дошкільному віці здійснюється тренерами та 

інструкторами басейну. Рівень води в басейні має бути не більше 50–60 см і 

доходити до пояса дітей; температура води – близько 30 °С. Заняття 

проводяться за спеціально складеною програмою оздоровчого плавання, у  якій 

вирішуються завдання освоєння дітей з водою та опанування ними елементів 

техніки плавання. 

Тривалість занять плаванням дітей старшого віку – 40–50 хв, а у другій 

молодшій і середній групах на початку навчання вона трохи менша. 

Формування в дітей уміння плавати передбачене програмою, починаючи 

з четвертого року життя, тобто з другої молодшої групи. Діти цього віку вже 

досить самостійні, володіють необхідними гігієнічними уміннями та 
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навичками, а також мають певний руховий досвід і, зазвичай, добре 

адаптуються до умов занять оздоровчим плаванням. 

У цій групі вже можна проводити не тільки індивідуальні (як з дітьми 

молодшого віку), а й групові заняття.  

У роботі з дошкільниками обов’язковим є індивідуальний підхід. Це 

пов’язано насамперед з тим, що дитячий організм у цьому віці ще не 

сформувався і вимагає ретельного врахування здатностей, схильностей, а 

головне – фізичних спроможностей кожної дитини. Лише за суворого 

врахування статі та віку, рівня фізичного розвитку й здоров’я дитини,  

схильності до простудних захворювань, ступеня адаптації  до води та змін 

температурних умов, індивідуальних реакцій на фізичні навантаження можна 

вибрати найоптимальніші методи навчання плаванню. 

Провідне місце має займати ігровий метод, що дозволяє забезпечити 

необхідну зацікавленість дітей до занять плаванням, збільшити кількість 

повторень вправ, використовувати різні вихідні положення, підвищити 

емоційність занять. 

Система вправ та ігор у заняттях оздоровчим плаванням дошкільників 

ґрунтується на закономірностях поетапного формування відповідних навичок. 

Перший етап (молодший дошкільний вік – 3–4 роки). Починається з 

ознайомлення дитини з водою, її властивостями (щільністю, в’язкістю, 

прозорістю), а закінчується, коли дитина освоїться з водою, зможе небоязко й 

упевнено (за допомогою дорослого) пересуватися по дну басейна, здійснювати 

прості дії та гратися у воді. 

Другий етап (молодший і середній дошкільний вік – 4–5 років). Основне 

завдання другого етапу – набуття дітьми умінь і навичок, що допоможуть їм 

упевнено поводитися у воді. На заняттях діти вчаться триматися на поверхні 

води (пірнати, лежати, ковзати), а також самостійно виконувані дихальну 

вправу «вдих–видих» (не менше 10 разів підряд). 

Третій   етап  (старший  дошкільний  вік  –  6  років).  Основне  завдання 
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третього етапу – навчання плаванню обраним способом. До кінця цього етапу 

діти повинні пропливати 10–15 м розученим способом у повній координації. 

Четвертий етап (старший дошкільний і молодший шкільний вік – 6–7 

років). Основне завдання етапу – вдосконалення техніки обраного способу 

плавання, виконання простих поворотів і стрибків у воду. Діти набувають 

уміння плавати на глибокій частині басейну. 

Освоєння дітьми різних рухів здійснюється завдяки багаторазовому їх 

повторенню. Кількість повторень має зростати поступово. Оскільки 

повторення рухів є одноманітною діяльністю та стомлює дітей, на занятті 

потрібно пропонувати їм різноманітні вправи. Дошкільники  краще засвоюють 

цілісні рухові акти, тому потрібно створювати у них цілісне уявлення про 

спосіб плавання, що вивчається. У зв’язку з особливостями розвитку мислення 

дітей у цьому віці (конкретність, наочність, надто виражена здатність до 

наслідування тощо), дуже велике значення має метод показу, який повинен 

супроводжуватися доступними для дітей поясненнями тренера (інструктора). 

Значне місце в мисленні дошкільника займає образ. У заняттях 

плаванням доцільно застосовувати образні порівняння в назвах і поясненнях 

вправ.  

У роботі з дітьми 4–6 років не слід використовувати велику кількість 

команд під час розучування вправ. 

Процес опанування навичками плавання для дошкільників досить 

складний. У зв’язку з цим на заняттях слід використовувати  багато 

різноманітних підготовчих вправ та ігор. 

Дозування навантаження для дітей однакове, але поступово змінюється 

залежно  від  віку:  дітям  3–4  років  дається  менше  навантаження,  ніж  дітям  

5 років. 

Виправляти  помилки  дошкільників  у  процесі  занять  з плавання  слід у 

певній послідовності. Не можна виправляти одночасно кілька помилок – це 

розсіює увагу дітей. Найчастіше у дошкільників помилки пов’язані з 

недостатнім ступенем загальної фізичної та координаційної підготовленості, 
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необхідно прагнути до того, щоб діти засвоїли загальну схему рухів обраного 

способу плавання і не вимагати від них точності техніки виконання. 

Успішність занять оздоровчим плаванням підвищується, якщо дорослий 

(тренер або хтось із батьків) знаходиться у воді.  

Заняття з оздоровчого плавання, розпочаті у молодшому дошкільному 

віці, сприяють успішному засвоєнню кожною дитиною життєво необхідних 

навичок з урахуванням індивідуальних особливостей її розвитку, рівня фізичної 

підготовленості та стану здоров’я, відкривають хороші перспективи для 

систематичних занять спортивним плаванням.  

Контрольні питання 

1. Назвіть  вікову  класифікацію  дітей  дошкільного  віку  під  час  занять 

плаванням. 

2. Який рівень води має буди в басейні для дітей даної вікової групи? 

3. Назвіть закономірності поетапного формування відповідних навичок. 

Література: [5, с. 37–52; 6, с. 210–213]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Програми фізичної реабілітації засобами плавання при 

захворюваннях серцево-судинної  системи 

Мета: ознайомити з методикою оздоровчого плавання при 

захворюваннях серцево-судинної системи. 

Короткі теоретичні відомості 

 Серцево-судинна система має важливе значення в життєдіяльності 

організму, постачає всім тканинам і органам поживні речовини, виносить 

продукти обміну. Саме тому при захворюваннях апарату кровообігу 

порушується функціональна діяльність усього організму, знижується 

працездатність, настає передчасна старість. Серцево-судинні захворювання є 

основною причиною інвалідності та смертності людей у більшості країн світу. 

Виникають захворювання через низку чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища: переїдання, вживання алкоголю, паління, 
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гіподинамія, фізичні та нервово-психічні перевантаження, інфекції, 

інтоксикація, спадковість тощо. 

Завдання до теми 

1. Ознайомитися з причинами захворювань серцево-судинної системи. 

2. Вивчити методику занять оздоровчим плаванням при захворюваннях 

серцево-судинної системи. 

Методичні поради 

Захворювання серцево-судинної системи проявляються болем у ділянці 

серця, порушенням його ритму, серцебиттям, набряками, синюшністю. 

Порушенням роботи серця можуть бути почастішання його скорочення 

(тахікардія) або порідшання (брадикардія), перебої у роботі серця можуть 

проявлятися зупинкою (короткочасним завмиранням) серця. 

Біль у ділянці серця викликають фізичні або психоемоційні напруження. 

Найчастіше причиною болю у серці є гостра ішемія (знекровлення) серця, що 

виникає при спазмі вінцевих (власне серцевих) артерій, їх звуженням або 

закупоркою. 

Більшість захворювань серцево-судинної системи з часом веде до 

недостатності кровообігу різного ступеня – нездатності системи забезпечити 

постачання крові до тканин і органів у необхідній кількості для їх нормального 

функціонування, що може бути ураженням тільки серця чи судин або їх 

комбінацією. Вона розвивається при вадах серця, уроджених чи ревматичної 

етіології, гіпертонічній хворобі, атеросклерозі, після інфаркту та ін. 

Найчастіше недостатність кровообігу пов’язана із захворюваннями серця, 

що у подальшому порушують функцію всього апарату кровообігу – 

знижується ударний і хвилинний об’єм крові, сповільнюється швидкість 

кровообігу, зменшується постачання кисню тканинам, порушується обмін 

речовин; з’являються застійні явища і набряки спочатку на ногах, а потім у 

внутрішніх органах, змінюється їх діяльність. 

Розрізняють гостру та  хронічну недостатність. Хворі з гострою серцевою 
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недостатністю потребують негайної лікарської допомоги. Хронічна 

недостатність кровообігу має три ступені: 

  I ступінь – початкова, прихована, проявляється тільки під час значного 

фізичного навантаження задишкою, серцебиттям, швидкою втомлюваністю. У 

спокої ці явища зникають; 

 II ступінь – у початковий період характеризується задишкою, серцебиттям 

під час звичайного фізичного навантаження, набряками ніг, що зникають за 

ніч, суттєвим зниженням працездатності. Поява задишки у стані спокою, 

ціанозу, застійних набряків, застійних явищ у черевній порожнині, легенях, 

розладів функцій органів. Хворі у такому стані непрацездатні; 

   III ступінь – стан хворого прогресивно погіршується, порушується обмін, 

відмічається виснаження, відбуваються незворотні зміни у внутрішніх органах. 

Працездатність повністю втрачена. 

Для попередження захворювань серцево-судинної системи потрібні 

регулярні фізичні навантаження. У разі захворювань заняття фізичними 

вправами, зокрема оздоровчим плаванням, справляють лікувальний ефект, 

призупиняють їх розвиток. 

Характерною особливістю фізичних вправ у воді є вплив на організм 

комплексу чинників – горизонтального положення тіла, гідростатичного тиску 

води, її температури тощо. 

Методика оздоровчого плавання. Методика проведення занять, програма 

та комплекси вправ складаються індивідуально для кожного хворого окремо. 

На перших заняттях використовують вправи малої інтенсивності для освоєння 

з водою, дихальні, спеціальні, на розслаблення. Згодом, окрім реалізації 

лікувальних завдань, плавання набуває характеру тренування, тобто 

збільшуються навантаження і тривалість занять. Спочатку це відбувається 

завдяки збільшенню повторень вправ, далі – збільшенню амплітуди й темпу 

рухів, включенню складніших завдань, вправ, виконуваних із середньою та 

великою інтенсивністю. 
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Після відновного лікування та при  хронічних захворюваннях оздоровче 

плавання застосовують для підтримання досягнутих результатів і з метою 

профілактики подальшого розвитку захворювання. Починається етап 

систематичного тренування. Застосовується оздоровче плавання переважно на 

середні дистанції доступними способами у вільному темпі з індивідуально 

визначеним, залежно від стану, дозуванням. Обов’язковим є проведення 

періодичного лікарського контролю та на кожному занятті постійного 

контролю ЧСС (кілька разів протягом заняття), артеріального тиску, 

звертається увага на зовнішні ознаки стомлення й самопочуття. 

Оздоровче плавання дозволене при всіх захворюваннях серцево-судинної 

системи. Протипоказання є тимчасовими – гостра стадія захворювання 

(міокардит, ендокарди та стенокардія, інфаркт міокарда, у період частих та 

інтенсивних нападів болю в ділянці серця, виражених порушень серцевого 

ритму), при наростанні серцевої недостатності та при тяжких ускладненнях з 

боку інших органів. Після зняття гострих нападів та припинення наростання 

серцевої недостатності, поліпшення запального стану можна продовжувати 

заняття у басейні. 

Орієнтовні вправи для застосування при запальних захворюваннях і 

пороках серця. 

1. В. п. – стоячи у воді до плечей, руки внизу. Зігнути руку в ліктьовому 

суглобі та розігнути долонею униз, те саме, але ребром долоні униз. 

Виконувати по 3–5 разів кожною рукою. 

2. Ходьба по дну за допомогою гребкових рухів руками, відштовхуючись 

від дна носками  – 10–15 м, потім руки вгору вдих, опустити  видих. 

Виконувати 2–3 рази. 

3. В. п. – стояти у воді боком до бортика, тримаючись рукою. Зігнути 

ногу в колінному суглобі, витягнути носок (як під час плавання кролем), 

швидко повернутися у в. п. Те саме, розвернувши носок назовні (як у брасі). 

Виконувати по 3–5 разів кожною ногою. 
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4. Дихальні вправи з повільним глибоким видихом під воду. Виконувати 

6–8 разів. 

5. В. п. – стоячи біля бортика. Гребкові рухи руками з різними 

положеннями долоней (розведені та зімкнуті пальці; розігнута, пряма, зігнута 

долоня).  «Гладити»  воду  і  загрібати  жорстко та розслаблено. Виконувати по  

2–3 рази у кожному положенні. 

6. В. п. – те саме. Імітація гребка рукою кролем. Виконувати по 8–10 

рухів кожною рукою. 

7. В. п. – стоячи на дні, у руках – дошка, між ногами – гумовий круг. 

Лягти на воду на спину, випрямитися, розслабитися. Зробити вдих і 

перевернутися на живіт, зробивши довгий видих у воду. 

Контрольні питання 

1. Назвіть симптоми серцево-судинних захворювань. 

2. Назвіть ступені хронічної недостатності кровообігу. 

3. Які протипоказання при захворюваннях серцево-судинної системи? 

Література: [1, с. 48–75; 2, с. 144–152]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Програми фізичної реабілітації засобами плавання при 

захворюваннях дихальної системи 

Мета: ознайомити з методикою оздоровчого плавання при 

захворюваннях дихальної системи. 

Короткі теоретичні відомості 

Захворювання органів дихання –  хронічна пневмонія,  хронічний 

бронхіт, плеврит, бронхіальна астма, емфізема і туберкульоз легенів, 

бронхоектатична хвороба й інші – займають значне місце в патології 

внутрішніх органів і мають тенденцію до зростання. Причиною може бути 

інфекція, алергічні та запальні процеси, охолодження, ослаблення організму, 

викликане іншими хворобами, втрата крові, шкідливі умови праці тощо.  
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Завдання до теми 

1. Ознайомитися з основними ознаками захворювань дихальної системи. 

2. Розглянути завдання реабілітації при захворюваннях органів дихання. 

Методичні поради 

Порушення дихальної функції найчастіше пов’язане зі змінами механізму 

дихального акту. Внаслідок патологічного процесу в легенях одна з ланок 

апарату зовнішнього дихання порушується, тоді настає дихальна 

недостатність, організму не вистачає кисню та не виводиться діоксид вуглецю.  

Захворювання органів дихання проявляються кашлем, виділенням 

мокротиння, кровохарканням, болем у грудях. Для легеневої патології 

характерними є зміни нормального механізму дихального акту у вигляді 

порушень фаз вдиху і, особливо, видиху, дискоординація дихальних рухів, 

поява поверхневого та прискореного дихання. Зміни бронхіальної прохідності, 

збільшення секреції слини і мокротиння, погіршення самоочищення 

дихальних шляхів призводить до зміни вентиляції та газообміну у легенях. 

Причинами розладу дихання найчастіше є погіршення прохідності дихальних 

шляхів, обмеження рухливості грудної клітки та легенів, зменшення поверхні 

й еластичності легеневої тканини, порушення дифузії газів у легенях і 

центральної регуляції дихання та кровообігу. 

При первинному враженні легенів розвивається легенева недостатність. Її 

основні ознаки: задишка, нездатність органів дихання забезпечити фізичне 

навантаження. Згодом виникає дихальна недостатність, за якої, звичайно, 

виявляються ознаки порушення функції серцево-судинної системи (виникає 

недостатність кровообігу), спостерігаються зміни в діяльності практично усіх 

інших органів і систем організму. Саме при цих захворюваннях дуже важливе 

значення має лікувальна фізкультура і, особливо, оздоровче плавання. 

Вплив     оздоровчого     плавання     та     особливості    методики    його 

застосування. Завдання реабілітації при захворюваннях органів дихання: 

–  досягнення регресії оборотних і стабілізація необоротних змін у легенях; 

–  відновлення     та     поліпшення    функцій     зовнішнього     дихання    й 
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серцево-судинної системи; 

–  ліквідація запального вогнища; 

–  поліпшення  бронхіальної   прохідності   та   дренажної   функції   легенів  

і збільшення їх вентиляції. 

Заняття  у  воді  (за оптимальної температури 28–30 °С зменшують 

бронхоспазм завдяки розслабленню гладеньких м’язів дихальних шляхів. 

Горизонтальне положення тіла у воді, вдихання теплого та вологого повітря 

поліпшують дренаж  бронхів, оптимізують роботу серцево-судинної системи, 

активізують обмін речовин, стимулюють імунні процеси. 

Дихальні вправи у воді, особливо з додатковим вимовлянням звуків на 

видиху, рефлекторно зменшують спазм гладенької мускулатури бронхів. 

Вібрація їхніх стінок під час звукової гімнастики діє як вібромасаж, 

розслаблюючи м’язи. 

У разі виникнення дискоординації дихального акту включають вправи, де 

рухи ногами та руками збігаються з фазами дихання. Вони стають умовно-

рефлекторними подразниками для діяльності дихального апарату і сприяють 

формуванню правильного дихання. 

Контрольні питання 

1. Які ознаки легеневої недостатності? 

2. Назвіть основні завдання фізичної реабілітації при захворюваннях 

органів дихання. 

Література: [5, с. 18–32; 6, с. 107–116]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема Програми фізичної реабілітації засобами плавання при 

захворюваннях нервової системи 

Мета: ознайомити з методикою оздоровчого плавання при 

захворюваннях нервової системи. 

Короткі теоретичні відомості 
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Захворювання та порушення нервової системи людини є одним з 

найважчих, оскільки вони тягнуть за собою порушення життєвих функцій в 

інших системах організму, насамперед в опорно-руховому апараті. Інколи 

навіть втрачаються навички самообслуговування. Основними проявами 

пошкоджень і захворювань нервової системи є розлади рухів, чутливості, 

рефлексів, трофіки. 

Завдання до теми 

1. Розглянути основні порушення центральної та периферичної нервової 

систем. 

2. Вивчити методику лікування засобами оздоровчого плавання при 

захворюваннях нервової системи. 

Методичні поради 

Розлади трофіки визначаються повною відсутністю  м’язового 

скорочення (параліч) і частковим випадінням рухової функції (парез). 

Паралічі й парези можуть бути спастичні та в’ялі. Спастичний параліч 

виникає при травмах і захворюваннях центральної нервової системи передньої 

центральної звивини кори великих півкуль чи пірамідального шляху. Він 

характеризується відсутністю довільних рухів, високим м’язовим тонусом і 

високими сухожильними рефлексами, появою патологічних рефлексів, 

побічних мимовільних рухів (синкінезій). 

В’ялий (атонічний) параліч виникає у разі ураження передніх рогів і 

корінців спинного мозку та периферичних нервів. Для нього характерна 

відсутність довільних і мимовільних рухів, сухожильних рефлексів, низький 

тонус і атрофія м’язів. 

При захворюваннях і травмах нервової системи можуть виникнути 

розлади чутливості: анестезія – повна відсутність тактильної чутливості; 

гіпостезія – зниження чутливості;  перстезія – підвищення чутливості. 

Розглянемо основні порушення в центральній (головний та спинний 

мозок) і периферичній нервовій системі, за яких застосовується оздоровче 

плавання. 



30 

 

Судинні враження головного мозку. Розрізняють три стадії: початкові 

прояви недостатності кровопостачання мозку, тимчасові порушення мозкового 

кровообігу та найтяжчі порушення кровопостачання мозку – інсульт. 

При інсультах найвиразнішими руховими розладами є параліч і парез. 

Розрізняють ішемічний (позбавлення нервових клітин кисню) та геморагічний 

(крововилив у мозок) інсульт. Причинами ішемічного інсульту є атеросклероз 

судин головного мозку, закупорка судин відкладаннями холестерину або 

тромбом. Геморагічний інсульт (крововилив у мозок) відбувається раптово, 

супроводжується непритомністю і є, зазвичай, наслідком гіпертонії або травми 

голови. 

Методика лікувального плавання. Основні завдання: закріплення 

позитивних результатів лікування; попередження повторних порушень 

мозкового кровообігу; ліквідація наслідків захворювання (парези, паралічі); 

подальше підвищення фізичної та психічної активності хворого; адаптація 

хворого до побутового самообслуговування, трудової діяльності. 

Основною проблемою при цьому порушенні є передача нервового 

імпульсу від головного мозку через зону травми рухового відділу. Фізичні 

вправи є найкращим методом відновлення втрачених рухових функцій. 

Потрібно віднайти такі методичні прийоми, щоб змусити хворого виконати 

рух і повірити в можливість реабілітації. До таких прийомів належать заняття 

у воді, де рухи виконуються значно легше. 

Методика оздоровчого плавання. Плавання застосовують у  пізній період 

хвороби за наявності у хворого найпростіших навичок самообслуговування. 

Основне завдання – по можливості відновити функцію ходьби. Це дуже 

тривалий процес. Вправи у воді бажано проводити у спеціалізованому басейні 

стаціонару, обладнаному пристосуваннями для навчання ходьби (як мінімум – 

поручні, паралельні бруси), з пологим спуском і глибиною від 0,6 до 1,5 м з 

теплою водою (не нижче 36 °С), оскільки інтенсивність рухів хворих 

мінімальна. Після кожної вправи слід розслабитися. Рухи кожної вправи 

повторюються багаторазово (10–15 разів і більше на кожному занятті) до 
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повного їх опанування. Перед вивченням кожної наступної вправи попередні 

повторюються. 

При неврастенії  – темп заняття, голос тренера (інструктора) мають бути 

спокійними. Вправи слід пояснювати, а не показувати. Застосовуються складні 

комбіновані вправи і вправи на увагу, рівновагу, стрибки, метання, ігри та 

естафети (малої та середньої інтенсивності, без змагальних елементів, на 

увагу, з відзначенням кожного учасника). Застосовується плавання на довгі (до 

400 м) дистанції у спокійному темпі, купання. 

При психастенії  необхідно постійно активізувати хворих, відволікати 

від нав’язливих думок, зацікавлювати. Голос тренера (інструктора) має бути 

жвавим, бадьорим. Застосовуються ігри-естафети із середньою та великою 

інтенсивністю, але за спрощеними правилами. Заняття проводяться груповим 

методом з навчанням плаванню спортивними способами, що чергуються з 

вільним купанням. Поступово обсяг та інтенсивність підвищуються. 

При істерії заняття плаванням допомагають хворому відволіктися від 

переживань. Використовуються інтенсивні вправи з активною роботою 

м’язових груп і концентрації  уваги, рухливі ігри для розвитку гальмівних 

процесів. Інтенсивність рухів середня. 

Неврити – захворювання периферичних нервів у результаті 

травматичного ушкодження, інфекційних хвороб (грип), запальних процесів, 

авітамінозу (особливо недостача вітамінів групи В), інтоксикації (алкогольна), 

порушення обміну речовин (діабет).  

Методика оздоровчого плавання. Заняття проводяться тільки в теплій 

воді! Плавання використовується у пізній відновлювальний період, коли 

з’являються активні рухи (фізичні вправи починають застосовувати раніше).  

Контрольні питання 

 1.  Надати визначення анестезії, гіпостезії та перстезії. 

2. Охарактеризувати методику оздоровчого плавання при захворюваннях 

нервової системи. 

Література: [3, с. 35–45; 6, с. 117–127]. 
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Практичне заняття № 7 

Тема. Програми фізичної реабілітації засобами плавання в ортопедії 

та травматології 

Мета: ознайомити з методикою оздоровчого плавання в ортопедії та 

травматології. 

Короткі теоретичні відомості 

 Ортопедія –  це  галузь  медицини, що займається вивченням, лікуванням 

і профілактикою стійких деформацій органів опорно-рухового апарату людини. 

Деформації поділяються на вроджені та набуті. Останні можуть бути наслідком 

травм, інфекцій, інтоксикацій, уражень нервової системи, хвороб обміну 

речовин, порушень статики на фоні гіподинамії. Нерідко деформації виникають 

унаслідок поєднання кількох чинників. Найчастішою деформацією є 

викривлення  хребта.  У  нормі  хребет  має  чотири  фізіологічні  вигини:  два з  

них – шийний та поперековий – спрямовані опуклістю вперед (лордоз), а 

грудний і куприковий – назад (кіфоз). Ці вигини формуються у процесі росту 

та розвитку дитини. Завдяки вигинам і амортизаційним властивостям 

міжхребцевих хрящів забезпечуються ресорні функції та рухливість хребта. 

Його стійкість у вертикальному положенні здійснюється напруженням 

навколишніх м’язів, їх безперервною узгодженою роботою. У разі постійного 

перевантаження груп м’язів та їх стомлення порушується рівномірність  м’язів, 

що може призвести до зміни величини лордозу, кіфозу, бокового викривлення 

хребта. Часте повторення цих станів може стати причиною порушення постави, 

ослаблення м’язів, зниження ресорної функції хребта.  

Завдання до теми 

1. Ознайомитися з основними захворюваннями в ортопедії. 

 2. Вивчити  особливості оздоровчого плавання в ортопедії та 

травматології. 

Методичні поради 

Одним  з  основних  розділів  ортопедії є порушення постави та сколіози.  
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Постава – це звична поза людини, яка невимушено стоїть, набута без 

зайвого м’язового напруження: тулуб і голова утримуються вертикально, 

хребет утворює плавну хвилеподібну лінію. Постава є виразом не лише 

зовнішньої краси, а й свідченням її здоров’я, запорукою оптимального 

положення та функціонування внутрішніх органів. 

Асиметрична постава характеризується змінами симетрії між правою та 

лівою половинами тулуба. Хребет за формою нагадує дугу, повернену 

вершиною убік, плече та лопатка з одного боку опущені, трикутники талії 

нерівномірні; слабкий розвиток м’язів тулуба. 

Порушення постави – це функціональні розлади, а не захворювання. 

Однак, якщо своєчасно не вжити заходів, то ці порушення змінюють стійкість 

хребта до деформуючих впливів, ослаблюють виснажені групи м’язів, 

порушують взаєморозташування внутрішніх органів і несприятливо діють на 

їх функціонування. Отже, порушення постави може спричинити багато 

хронічних захворювань. 

Методика   оздоровчого   плавання.    Спеціальні    завдання:    виявлення 

дефектів постави, формування та закріплення навички правильної постави; 

зміцнення м’язового корсета, тобто розвиток силової витривалості м’язів спини 

та живота; тренування дихальної та серцево-судинної систем. 

Заняття  проводяться  3–4 рази  на  тиждень  протягом  року.  Підготовча 

 частина заняття відбувається в залі.  

Оздоровче плавання є основною частиною заняття. Заняття у воді при 

порушенні постави дозволяють вирішити одразу два завдання: корекції при 

порушеннях з вихідного положення, що розвантажує хребет та загартовує. 

Тривале розвантаження хребта у воді дає можливість виконувати різні вправи, 

поєднуючи їх із засвоєними навичками різних способів плавання. 

Травма – це порушення цілості та функцій органів і тканин тіла людини 

внаслідок їх ушкодження, що супроводжуються анатомічними та 

функціональними порушеннями. Залежно від виду травмуючого чинника 

розрізняють травми механічні, термічні, хімічні, електричні тощо. До них 
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належать забиття, опіки, відмороження, ушкодження сухожилків, зв’язок, 

м’язів, нервів, переломи.  

Окремі методики оздоровчого плавання у травматології. Під час   

плавання за обмеженої рухливості опорно-рухового ритму після травм суттєве 

значення має зменшення маси  у воді під дією підйомної сили виштовхування.  

У заключній частині  етапу реабілітації відбувається подальше 

відновлення функцій, що триває з моменту виходу на роботу до повного (за 

можливості) відновлення. Заняття оздоровчим плаванням можуть проводитися 

самостійно, але 75 % виконуваних вправ мають бути спеціальними. 

Контрольні питання 

1. Надати визначення постави. 

2. Що таке травма? 

3. Які особливості оздоровчого плавання в ортопедії та травматології? 

Література: [5, с. 57–65; 6, с. 128–169]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 Розподіл балів, які отримують студенти для заліку  

 

Змістовий модуль  

ІНДЗ 

Сума 

балів Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

13 12 12 12 12 12 12 15 100 

 

Т1. Техніка рятування потопаючого. Надання першої допомоги 

потерпілому на воді. 

Т2. Методика навчання плаванню немовлят. 

Т3. Методика навчання плаванню дітей дошкільного віку. 

Т4. Програми фізичної реабілітації засобами плавання при захворюваннях 

серцево-судинної  системи. 

Т5. Програми фізичної реабілітації засобами плавання при захворюваннях 

дихальної системи. 

Т6. Програми фізичної реабілітації засобами плавання при захворюваннях 

нервової системи. 

Т7. Програми фізичної реабілітації засобами плавання в ортопедії та 

травматології.  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано  
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного складання  

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Аквааэробика / авт.-сост. Е. А. Яных, В. А. Захаркина. – М. : АСТ; 

Донецк : Сталкер, 2006. – 127 с. 

2. Булгакова Н. Ж. Познакомьтесь – плавание / Н. Ж. Булгакова. – М. : 

Издательство АСТ :   Издательство Астрель, 2002. – 160 с. 

3. Викулов А. Д. Плавание / А. Д. Викулов. – М. : Владос-пресс, 2003. – 

140 с. 

4.  Карпенко   Е.    Н.    Плавание     :     Игровой    метод    обучения    /   

Е.  Н.  Карпенко,  Т. П. Короткова. – М. : Олимпия Пресс; Донецк : 

Пространство, 2006. – 48 с. 

5. Чертов Н. В. Плавание / Н. В. Чертов. –  Ростов-на-Дону : ПИ ЮФУ, 

2007. – 138 с. 

6.  Шульга  Л.  М.    Оздоровче    плавання    :    навчальний    посібник   /  

Л. М. Шульга. – К. : Олімп. л-ра, 2008. – 232 с. 



38 

 

    Методичні  вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Оздоровчі  заняття  на  воді»  для  студентів  денної  форми  зі  

спеціальності  

014.11 – «Середня освіта (Фізична культура)» 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач к. фіз. вих. В. С. Гуменний 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри, к. б. н., доц. О. І. Антонова 

 

 

 

Підп. до др.                    2018 р. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк.                 . Наклад              прим. Зам. № _____. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева 20, м. Кременчук, 39600 


