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Шановні батьки! 

Шановні діти! 

 

 

   Немає у тому секрету, що більшість людей лише з віком пізнають істину ціну 
своєму здоров’ю, розуміють, що ніякі матеріальні цінності та життєві 
досягнення ніколи не компенсують його втрати.  При цьому дітей зовсім не 
хвилює збереження свого здоров’я,  вони не навчені нами,  дорослими,  як 
зберігати та розвивати своє здоров’я.  

   Тому на плечі батьків, школи лягає відповідальність за здоров’я дитини. 
Навчати, виховувати, гармонійно розвивати дитину набагато легше, якщо 
вона здорова. 

   Сьогодні, коли ми , вчителі, бачимо з якими захворюваннями приходять до 
нашої гімназії учні, то дуже схвильовані за їхнє подальше здоров’я. Весь 
колектив гімназії «Діалог»  багато робить для вирішення питання про 
збереження та зміцнення здоров’я наших учнів. Видатна людина сказала, що 
«сьогодні» завжди народжується з «вчора». І сьогоднішні наші учні 5 класів 
мають той стан здоров’я, що мають, сформований «вчора», вони вступають 
до гімназії з цілим букетом хвороб!  

   Недостатня рухова активність призвела до зайвої ваги, недостатньо 
розвинені м’язи - до порушень постави, сколіозів. Перше місце серед 
захворювань займають органи травлення. Чому такий стан здоров’я у дітей? 
Нажаль це – норма! Дуже мало батьків привчають своїх дітей до 
систематичних тренувань, загартуванню, активному відпочинку, до культури - 
фізичної культури. 

   Головною ідеєю даного посібника є допомога батькам покращити стан 
здоров’я дітей у яких визначено порушення постави.  

 

   Кожна людина на протязі життя помічає,  що спортсмени,  артисти мають 
струнку фігуру, виразні рухи. Приємно дивитися на таких людей. Рухи у них 
м’які, пластичні, вони завжди слідкують за своєю поставою. Але є і такі люди, 



які не хочуть займатися ні гімнастикою, ні зарядкою, ні взагалі фізкультурою, 
не відвідують ніяких спортивних секцій,  не плавають у басейні.  Такі люди 
горбляться,  голову опускають до низу,  плечі одне вище за інше.  ходять 
незграбно, більшість має надлишок ваги. Але ж в душі всі мріють про струнку 
фігуру, гарну підтягнуту постать, і це станеться тоді, коли людина завжди буде 
тримати своє тіло рівно і слідкувати за собою.  

   А що ж це воно таке – правильна постава і як досягти мети бути красивим і 
статним? 

   Правильна постава – це звичне положення тіла стоячи, сидячі, під час 
ходьби. Постава вважається правильною, коли голова трохи піднята, грудна 
клітина розвернута,  плечі на одному рівні.  Голова і хребет складають пряму 
вертикальну лінію. Правильна постава потрібна і для краси, і для здоров’я 
людини. 

   А ще кажуть, що краса і здоров’я людини залежить від його постави. 

   Формується постава вже у ранньому дитинстві,  коли дитина починає 
самостійно сидіти, стояти, ходити, тоді, коли у неї з’являються згини хребта. 
Можливість порушення постави, деформації хребта виникають у 
дошкільному віці та на всьому протязі навчання у школі внаслідок невміння 
сидіти за партою, при ходьбі сутулячись і нахиливши голову, при носінні 
обтяження в одній руці, і тоді, коли дитина спить на м’якому матраці з 
високою подушкою. 

   Перевірте себе. Встаньте біля стіни:  плечі розгорнуті і знаходяться на 
одному рівні, лопатки не виступають, живіт підтягнутий, ноги рівні, 
випрямлені у колінах. Притуліться до стіни і відійдіть на крок. Зберігайте таку 
постать. Перевіряйте свою постать декілька разів на день, притулившись до 
стіни і визначить, що між шиєю та стіною повинна проходити долонь, між 
попереком і стіною теж проходить долонь. Відійдіть від стіни і зберігайте таку 
постать на протязі дня. Звикайте до неї. 

   Правильне положення тіла забезпечує нормальну роботу органів дихання, 
кровообігу, травлення, інше. А при порушенні постави погіршуються ці 
функції, з’являється і погіршення зору, і захворювання хребта, інші хвороби. 

   Правильне положення тулуба залежить від рівномірного натягнення м’язів 
його задньої, передньої і бокових поверхонь. 



   Постать формується у людини до 20  років залежно від її зростання і 
розвитку. Кісткова система перестроюється на протязі всього життя людини. У 
шкільному віці виникає процес заміни хрящової тканини та зв’язок елементів 
хребта на кісткову. У цей період неправильні пози, важка праця, 
перевантаження при виконанні фізичних вправ можуть викликати різкі 
порушення постави. Найбільша нестійкість хребта виникає у віці 11 – 15 років. 
Це вік вторинного витягування хребта у період статевого росту, інтенсивно 
виростає хребет, м’язова система трохи запізнюється. Фізичні рухи, 
раціональне фізичне навантаження, вправи позитивно впливають на хребет. 
Ось чому лікувальна фізична культура найбільше показана в цьому віці для 
виправлення постави. 

   У старшому шкільному віці кістки стають більш міцними, хребет добре 
переносить фізичні навантаження, збільшується м’язова сила, закінчується 
формування постави. 

   Від уміння правильно тримати своє тіло залежить не тільки зовнішній 
вигляд людини,  а і внутрішнє здоров’я.  При правильній поставі внутрішні 
органи перебувають у правильному положенні – і серце, і легені, і шлунок. 
Людина менше втомлюється.  А ось коли спина горбиться,  голова опущена,  
тоді звужується грудна клітина, живіт випирається вперед, лопатки стирчать 
назад і шия стає,  ніби у гусака.  Від зменшення грудної клітини дихання стає 
поверхневим, неглибоким, організму не вистачає повітря. 

   Погана звичка сидіти за столом низько нахилившись та ще й опустивши 
одне плече, підібравши одну ногу під себе. Все це викривляє хребет, стискає 
грудну клітину.  У положенні стоячи непотрібно спиратися на одну ногу,  це 
теж приводить до викривлення хребта.  Псують поставу високі каблуки у 
дівчат, взуття без каблуків, тугі ремні. 

   І тому стає зрозумілим, що положення тіла людини залежить від рівномірно 
розвинених м’язів,  що підтримують хребет у правильному стані.  Не можна 
давати м’язам спини, живота, грудей, ніг послаблення. Ці м’язи з раннього 
дитинства треба тренувати. 

   Перевірте себе, як ви сидите за столом! Правильне положення це таке, при 
якому спина не горбиться, не можна лягати грудьми на край столу. Плечі слід 
тримати на одному рівні: якщо одне плече вище за інше, спина буде кривою. 
Стілець підберіть за зростом. 



Як потрібно сидіти за столом? 

1. Підошви ніг спираються на підлогу. 
2. Підколінна ямка не притуляється до стільця. 
3. Лікті не висять, а спираються на стіл, спина притуляється до спинки 

стільця. 
4. Голова пряма для того, щоб рівномірно працювали м’язи шиї. 
5. Якщо висота столу не відповідає зросту дитини міняють висоту стільця. 
6. Передній край стільця заходить на 3-4 см. Під стіл. 
 

На якому ліжку потрібно спати? 

   Спати потрібно на рівному ліжку та твердому матраці. Висота подушки не 
перевищує 15-20 см. 

 

Що потрібно робити? 

   Щоб постава була правильна і красива, використовують спеціальні вправи.  

До них відносяться вправи, які створюють правильну поставу. 

   Для навички правильно тримати своє тіло, використовуються предмети, які 
кладуть на голову (книжка, мішечок з піском, інші предмети) і виконують 
різні вправи, вправи на рівновагу. 

   Пам’ятайте, що вади постави виправляються і чим раніше починається 
тренування, тим краще. Також слід більше бувати на вулиці, загартовувати 
своє тіло,  займатися спортом,  плавати,  ходити на лижах,  кататися на 
ковзанах, бігати, грати в різні ігри. 

   Дуже корисно вранці виконувати зарядку і спеціальні коригуючи вправи 
для постави, а перед сном їх повторювати. 

 

   Великою небезпекою для дитини є бокове викривлення хребта (сколіоз), 
небезпечний період розвитку цієї хвороби 11-15 років, коли дуже швидко 
ростуть кістки, а м’язи відстають від них. 

   Для корекції постави у таких випадках недостатньо займатися тільки 
звичайною фізкультурою. Вона повинна бути доповнена спеціальними 



вправами. І чим раніше виявлені дефекти постави, чим раніше почалася їх 
корекція, тим більшого ефекту в лікуванні можливо добитися. 

   Але пам’ятайте, що легше попередити порушення постави, чим цю 
викривлену поставу лікувати. Тому слідкуйте за своєю поставою, постійно 
тренуйте м’язи, які її підтримують, особливо м’язи спини і живота. 

 

Вправи для м’язів тулуба 

1. В.П. (вихідне положення) – лежачи на спині, ноги зігнуті, лікті на 
підлозі. Прогнутися у грудному відділі хребта, тримати 5-7 с. 

2. В.П. – теж саме. Підняти таз і тримати 5-7 с. 
3. Теж саме, що і №1, ускладнюємо переміщенням тазу і грудної клітки по 

часовій стрілки праворуч і ліворуч, ноги нарізно. 
4. Таж сама вправа, що і вправа №2, але спиратися на підлогу потрібно 

тільки стопою та потилицею. 
5. В.П.  –  лежачи на спині,  руки в сторони.  Спираючись на підлогу 

потилицею, п’ятками і руками підняти тулуб, тримати 3-5 с. 
6. В.П. – лежачи на животі, пальці рук щеплені за спиною. Підняти голову і 

плечі, руки відвести назад, прогнутися, повернутися в В.П. 
7. Таж вправа, але підняти дві ноги. 
8. Ті ж вправи ускладнити зміною положення рук (під потилицю,  в 

сторони, угору). 
9. Таж вправа,  ускладнюємо обтяженнями:  -  в піднятих угору руках 

тримати м’яч, гімнастичну палицю чи гантелі (1-3 кг).  
10. В.П.  –  лежачи на гімнастичній лаві на животі,  в руках гантелі 2-3  кг.  

Повільно прогнутися, підняти голову, відвести руки в сторони, тримати 
5-7 с, далі В.П. 

 

   Мало займатися фізичними вправами, потрібно, щоб вони приносили 
відчутну користь для людини. Для цього потрібно добре знати, яку користь 
принесе та чи інша вправа. Потрібно мати ще бажання, терпіння, силу волі. 

   Фізичні вправи,  які виконує людина,  змінюють його організм.  Від того,  які 
вправи і як виконуються, від об’єму навантаження залежить результат. 
Розвиваючи силу, гнучкість, витривалість змінюється організм людини. Різні 
вправи по різному впливають на організм і важливо використовувати ту 
вправу,  яка необхідна для нього.  Зокрема ми ведемо розмову про 
формування постави.  



   Щоб постава була красива і правильна потрібно застосовувати 2 групи 
вправ: загально-розвиваючі і спеціальні. 

   До першої групи відносяться вправи для укріплення м’язів ніг, спини, 
живота, шиї, які підтримують хребет у рівному положенні. Корисні вправи з 
гімнастичними палицями, м’ячами, скакалками. 

   До другої групи відносяться вправи, які працюють над правильною 
поставою. 

 

   Для виховання навички правильно тримати своє тіло допомагають вправи 
з використанням вертикальної площини (стіна), з предметами на голові, 
вправи на рівновагу. Виконуються такі вправи щодня: 

1. В.П. – стоячи біля стіни, доторкуючись потилицею, спиною (плечами), 
п’ятками і у такому положенні відійдіть від стіни на 1 крок вперед, 
вправо, вліво, а потім у вихідне положення. Повторюйте 3-5-10 кроків у 
різні сторони. 

2. В.П.  –  теж саме.  Присідати з випростаною спиною,  не перестаючи 
доторкатися до стіни спиною, потилицею і п’ятками. 

3. В.П.  –  теж саме,  не відриваючи плечей,  тулуба,  потилиці від стіни –  
виконати вправи руками, ногами. Виконувати такі вправи потрібно як 
найчастіше. 

 

   Для навички правильно тримати голову потрібні вправи з утриманням на 
ній різних предметів (книг, мішечків до 300 грам з піском, чи сіллю): 

1. Стати біля стіни. Положити мішечок на голову. Руки можуть приймати 
різні вихідні положення (вперед, в сторони, на поясі). Пройти любу 
відстань і повернутися до стіни. 

2. В.П.  –  теж саме.  Відійти від стіни з мішечком на голові.  Виконувати 
присідання,  сід на підлогу,  встати на коліна,  стати на стілець і зійти з 
нього. 

 

   Вправи з рівноваги сприяють вмінню тримати хребет рівно.  Це ходьба по 
вузькій дошці, гімнастичній палиці,інше. 

 

   Для попередження сутулості корисні такі вправи: 



1. В.П. – ноги нарізно. Долоні завести на лопатки, лікті розвести в сторону, 
лопатки намагатися з’єднати. 

2. В.П. – теж саме. З’єднати долоні за спиною. Права рука зверху, ліва 
знизу.  Змінити положення.  Теж саме,  тримаючи невеликого м’яча за 
спиною. 

3. В.П. – сидячи на підлозі. Повільні нахили назад. 
4. В.П. – ноги нарізно. Гімнастична палка позаду на рівні лопаток, нахили, 

повороти, прогини з палицею. 
5. Вправи у ходьбі, повільні присідання. 
6. В.П. – лежачи на животі. Прогнути тулуба (човник), взяти себе за ступні і 

підтягнути до голови (корзиночка). 
7. В.П. – о. с. Ногу взяти за ступню і відвести назад – угору. Теж другу. 

 

Що робити при плоскостопості? 

   Як визначили лікарі, при порушеній поставі, при носінні невідповідного 
взуття часто виникає плоскостопість. Ось вправи, які можуть допомогти 
виправити цю ваду: 

1. Ходьба на пальцях ніг,  руки у різних положеннях:  за голову,  вгору,  в 
сторони, підборіддя підняти. 

2. Ходьба по гімнастичній палиці вперед, назад, правим боком, лівим. 
3. Ходьба з зжатими пальцями ніг. 
4. Ходьба на п’ятках, пальці тягнути як можливо вгору. 
5. Сидячи на стільці –  захопити і перенести пальцями ніг –  олівці,  

скакалку, тенісний м’ячик. 
6. Перетягування пальцями ніг скакалки. 
7. У положенні сидячи згинати і розгинати стопу. 
8. Плавати у басейні тричі на тиждень. 

Виконувати такі вправи потрібно декілька разів на день. 

   Для профілактики порушення постави потрібно укріплювати м’язи всього 
організму за допомогою регулярних тренувань. Але велике перенапруження 
теж непотрібно. Вправи слід починати виконувати з 6-8 повторів і доводити 
поступово до 20-30 разів. 

 

Комплекс вправ для постави 

   До вищенаведених вправ для постави потрібно поступово додати ще й 
такий комплекс вправ: 



1. В.П. – стоячи на колінах, руки на поясі. Нахили назад. 
2. Присід з О.С., руками достати п’ятки. Спина рівна. Повільно. 
3. З предметом на голові повороти тулуба з різним положенням рук. 
4. Присідання з предметом на голові. 
5. В.П. – стоячи на колінах, руки в сторони. Нахил назад з поворотом, 

прогинаючись, достати лівою рукою праву п’ятку, теж другу. 
6. Лежачи на підлозі, щепити за спиною пальці рук, прогнутися. 
7. „Чапля” – стоячи на 1 нозі, другу зігнути в коліні, руки вгору. 
8. Лежачи, руки за головою, прогнутися, ноги щільно до підлоги. 
9. Стоячи навколішках, підняти праву руку і ліву ногу, потягнутися, змінити 

положення. 
10. „Ластівка”, руки в сторони, витягнути назад ліву ногу, прогнутися, 

змінити ногу. 
11. Лежачи на животі, долоні під підборіддям. Підняти голову, прогнутися. 
12. „Жабка” – лежачи на підлозі в упорі, прогнутися назад. 
13. Лежачи,  стегна ніг щільно притиснуті до підлоги,  рухи руками як у 

плаванні „брас” (вперед, в сторони, під живіт). 
14. Лежачи на животі, руки прямі притиснуті до підлоги. Почергово 

піднімати прямі ноги. 
15. Таж сама вправа, підняти 2 ноги і рахувати до 12-15. 
16. Лежачи, спина і плечі щільно притиснуті до підлоги „велосипед”. 

Поперек не відривати. 
17. Таж сама вправа – „ножиці” ногами. 
18. Лежачи на боку,  руки можуть прийняти різні положення.  Піднімати і 

опускати ногу. Тулуб і голову не відривати від підлоги. 
19. Лежачи на животі, долоні під підборіддям, ноги розведені широко. 

Руки вперед, тягнутися за руками. 
20. З положення лежачи на спині,  руки в сторони.  Спираючись на п’ятки і 

потилицю, підняти тулуб і прогнутися. 
21. Та ж сама вправа, коліна зігнути, руки під поперек, прогнутися. 

 

   Якщо лікарем визначено діагноз сколіоз, це дуже серйозне захворювання 
хребта, то додатково до вищенаведених вправ, які укріпляють м’язи тулуба, 
ніг, шиї, потрібно звернутися до спеціаліста лікувальної фізкультури і 
визначити які асиметричні вправи потрібно виконувати, краще це робити під 
наглядом інструктора з лікувальної фізкультури, який складе індивідуальний 
комплекс вправ. 

 



   Ми визначили, що для формування постави потрібні комплекси 
спеціальних вправ та систематичне плавання у басейні. Плавання дуже 
потрібно і дорослим, і дітям. При плаванні здійснюється розвантаження 
хребта. Маса тіла людини у воді стає легшою, тому руховий апарат 
звільняється від значних зусиль, які витрачаються на утриманні тіла в 
вертикальному положенні. Цьому теж сприяє і горизонтальне положення тіла 
у воді. Завдяки плаванню при відсутності значних статичних зусиль 
напрацьовується плавність рухів та вміння розслабити м’язи тіла. Тиск води 
на дихальну систему призводить до тренування органів дихання, добре 
розвиваються легені. 

   Головним завданням лікувальної фізкультури та плавання у гімназії є 
попередження деформацій хребта дитини та лікування, якщо така 
деформація вже існує. Під час плавання людина долає опір води. 
Горизонтальне положення тіла, невагомість сприяють активному кровообігу у 
працюючих м’язах, розвивають і укріплюють серце, дихальну та нервову 
систему. Заспокійлива дія плавання корисна для міцного сну. Плавання 
знімає втому! Активні рухи у воді активізують кращий відтік жовчі, роботу 
підшлункової залози, печінки, нирок. Жовч не застоюється, зменшується 
можливість виникнення каменів, покращується робота цих органів. Завдяки 
плаванню підвищується гемоглобін крові, збільшується кількість еритроцитів. 

   Фізичні вправи у воді, плавальні рухи укріплюють м’язи, зв’язки, формують 
правильну поставу, попереджують сколіози, особливо у дітей, коли 
формується руховий апарат.  Хребет дітей м’який,  еластичний.  У воді він 
формується правильно. Також завдяки плаванню діти уникають розвитку 
плоскостопості. 

   Якщо людина сутула, плавання допомагає створити м’язовий корсет, 
розвиває слабкі м’язи спини,  що не тримають хребет у правильному 
положенні.  

   При порушеннях постави, сколіозах з метою розвантаження хребта, 
тренування м’язів спини, ніг, живота рекомендоване плавання 3-4  рази на 
тиждень по 30-40  хв.  Основним стилем плавання для лікування порушень 
постави у дітей є брас на грудях з подовженим ковзанням під час якого 
хребет максимально витягується. При плоскостопості частіше 
використовується плавання способом кроль на грудях. При сколіозі 
заборонено плавати способом «дельфін (батерфляй)». 



   Завданням всього колективу гімназії є надання дитині можливості 
займатися фізкультурою, плавати у басейні, одночасно загартовуючи 
організм. Це зміцнить імунітет, вилікує порушення постави, інші хвороби. 

   Всі дефекти постави у дитячому віці можуть бути ліквідовані. Чим раніше 
почати систематичні тренування з великою старанністю, тим швидше 
сформується гарна постава і дитина не втратить шанс стати здоровою. 

 

   Здоров’я – це найвищий дар природи, найбільше багатство людини, 
берегти, розвивати та укріплювати здоров’я ніколи не буває пізно! 

   «Мудра людина зразу робить те,  що немудра в кінці свого життя!»,  сказав 
древній філософ.  Станьте мудрими!  Слідкуйте за своїм здоров’ям та за 
здоров’ям своїх дітей!  

 

Всім здоров’я та довголіття! 

 

 

 

 

 

 

 


