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Annotation
Introduction. Due to the deteriorating health and reduced level of physical fitness of preschool children, in-

novative activities in the physical and health work of preschool education are becoming important. The introduc-
tion of modern technologies in the process of preschool physical education remains limited, which makes relevant 
scientific research in this direction.

The purpose of the work: to introduce and test the effectiveness of the use of hatha yoga gymnastics for the 
prevention and correction of the musculoskeletal system of children 5-6 years of age in the process of physical 
education in preschool education.

Research methods: theoretical analysis; systematization and generalization of data of scientific and method-
ological literature; pedagogical (observations, experiments); medical and biological (test card of V.Yu. Davydov); 
methods of mathematical statistics.

Research results. The results of the analysis of printed and electronic sources of information suggest that in 
solving the problem of improving physical fitness, as well as - prevention and correction of postural disorders of 
older preschool children has significant potential and opportunities to use in the process of physical education yoga 
in various forms of physical education wellness classes. It was found that of the eight stages of hatha yoga for 
preschool children, the first 3 levels are available: poses - asanas, dynamic exercises - vinyasa, breathing exercises 
- pranayama. Organizational and methodological features of physical culture and health classes with elements of 
yoga and gymnastics corresponded to the basic didactic laws, rules and principles of construction of the pedagogi-
cal process and physical education, as well as took into account age peculiarities of rationing the total and selective 
amount of physical activity.

Conclusions. The analysis of the results of the formative experiment shows that the introduction of elements of 
yoga gymnastics in the process of physical education of children 5-6 years contributed to a significant increase in 
physical fitness and improve the musculoskeletal system of children in experimental groups compared to controls. 
At the beginning of the experiment, deviations from the norm of the musculoskeletal system were observed in 
47.8% of 5-year-old children. The largest number of these children had scoliotic posture - 17.4%, the rest - kyphotic 
posture and flat feet. After the experiment, the number of healthy children in experimental groups (EG) increased 
compared to the control group (CG) by 17.4%, and the number of children with scoliotic posture and flat feet, on 
the contrary, decreased in children EG by 8.6%. In the EG groups of 6-year-old children there were more drastic 
changes in the state of the musculoskeletal system compared with children in CG. Thus, in EG the number of 
healthy children increased by 20.4% compared to CG, and the number of children with scoliotic posture decreased 
by 18.8%. There were also positive changes in the number of children in EG who had kyphotic posture and flat feet 
(6.8% less than in CG).

Key words: musculoskeletal system, children 5-6 years of age, oriental health systems.
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Анотація
Вступ. У зв’язку з погіршення стану здоров’я і зниженням рівня фізичної підготовленості дошкільнят 

важливого значення набуває інноваційна діяльність у фізкультурно-оздоровчій роботі закладу дошкільної 
освіти. Впровадження сучасних технологій у процес дошкільного фізичного виховання залишається обме-
женим, що робить актуальним науковий пошук в цьому напрямі.

Мета роботи: впровадити та перевірити ефективність використання засобів гімнастики хатха-йога щодо 
профілактики і корекції опорно-рухового апарату дітей 5-6 річного віку в процесі фізичного виховання в 
умовах закладів дошкільної освіти.

Методи дослідження: теоретичний аналіз; систематизація та узагальнення даних науково-методичної 
літератури; педагогічні (спостереження, експерименти); медико-біологічні (тестова карта В.Ю. Давидова); 
методи математичної статистики.

Результати дослідження. Результати аналізу друкованих та електронних джерел інформації дозволяють 
стверджувати, що у вирішенні проблеми підвищення рівня фізичної підготовленості, а також – профілакти-
ки і корекції порушень постави дітей старшого дошкільного віку значний потенціал і можливості має вико-
ристання в процесі фізичного виховання засобів йога-гімнастики в різних формах фізкультурно-оздоровчих 
занять. Виявлено, що з восьми ступенів хатха-йоги дітям дошкільного віку доступними є 3 перших ступеня: 
пози – асани, динамічні вправи – віньяси, дихальні вправи – пранаяма. Організаційно-методичні особливос-
ті проведення фізкультурно-оздоровчих занять з елементами йога-гімнастики відповідали основним дидак-
тичним закономірностям, правилам і принципам побудови педагогічного процесу з фізичного виховання, а 
також враховували вікові особливості нормування загальної і вибіркової величини фізичних навантажень.

Висновки. Проведений аналіз результатів формувального експерименту свідчить, що впровадження еле-
ментів йога-гімнастики у процес фізичного виховання дітей 5-6 років сприяло значному покращенню стану 
опорно-рухового апарату дітей експериментальних груп порівняно з контрольними.

На початку експерименту відхилення від норми стану опорно-рухового апарату спостерігалось у 47,8% 
дітей 5-річного віку. Найбільша кількість цих дітей мали сколіотичну поставу – 17,4%, решта – кіфотичну 
поставу і плоскостопість. Після експерименту збільшилась кількість здорових дітей в експериментальній 
групі (ЕГ) у порівнянні з контрольною групою (КГ) на 17,4%, а кількість дітей зі сколіотичною поставою і 
плоскостопістю навпаки зменшилась у дітей ЕГ на 8,6% . В ЕГ групах дітей 6-річного віку відбулися більш 
кардинальні зміни у стані опорно-рухового апарату у порівнянні з дітьми КГ. Так, в ЕГ кількість здорових 
дітей збільшилась на 20,4% у порівнянні з КГ, а кількість дітей зі сколіотичною поставою зменшилась на 
18,8% . Також відбулися позитивні зрушення щодо кількості дітей в ЕГ, які мали кіфотичну поставу і плоско-
стопість (на 6,8% менше, ніж у КГ). 

Ключові  слова: опорно-руховий апарат, діти 5-6 років життя, східні оздоровчі  системи.

Аннотация
Введение. В связи с ухудшением состояния здоровья и снижением уровня физической подготовленности 

дошкольников важное значение приобретает инновационная деятельность в физкультурно-оздоровитель-
ной работе учреждения дошкольного образования. Внедрение современных технологий в процесс дошколь-
ного физического воспитания остается ограниченным, что определяет актуальность научного поиска  в этом 
направлении.

Цель работы: внедрить и определить эффективность использования средств гимнастики хатха-йога для 
профилактики и коррекции опорно-двигательного аппарата детей 5-6 лет в процессе физического воспита-
ния в условиях учреждений дошкольного образования.

Методы исследования: теоретический анализ, систематизация и обобщение данных научно-методичес-
кой литературы; педагогические (наблюдения, эксперименты); медико-биологические (тестовая карта В.Ю. 
Давыдова); методы математической статистики

Результаты исследования. Результаты анализа печатных и электронных источников информации позво-
ляют утверждать, что для решения проблемы повышения уровня физической подготовленности, а также – 
профилактики и коррекции нарушений осанки детей старшего дошкольного возраста  имеют значительный 
потенциал и средства йога-гимнастики, которые можно использовать в различных формах физкультур-
но- оздоровительных занятий. Выявлено, что из восьми степеней хатха-йоги детям дошкольного возраста 
доступны 3 первые степени: позы – асаны, динамические упражнения – виньясы, дыхательные упражне-
ния – пранаяма. Организационно-методические особенности проведения физкультурно-оздоровительных 
занятий с элементами йога-гимнастики соответствовали основным дидактическим закономерностям, пра-
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Постановка проблеми. Фор-
мування соціально-активної осо-
бистості у поєднанні з фізичним 
розвитком є важливою умовою 
підготовки до життя у сучасному 
суспільстві. Особливого значення 
набуває це положення у системі на-
вчання і виховання дітей дошкіль-
ного віку, що відзначено у законо-
давчих документах [2, 8, 9, 10].

В умовах сьогодення саме фі-
зичне виховання може бути особ-
ливим видом діяльності, що спри-
яє вихованню не тільки фізичних 
якостей, але й розвитку мораль-
но-етичної, інтелектуальної, 
креативної сфери, пов’язаних з 
формуванням гармонійно розви-
неної особистості дитини. Бага-
то проблем навчання, духовного 
розвитку обумовлені дефектами 
фізичного і психічного стану ді-
тей [4, 13, 14, 15, 21]. У той же 
час, можливості, пов'язані з ви-
користанням традиційних мето-
дів відновлення здоров'я різко 
зменшуються, і такі фактори, як 
повноцінне харчування, здоро-
ва екологія, займають все менше 
місця на фоні домінуючого впли-
ву нервово-психічних перенаван-
тажень.

Зростаюча напруженість ситу-
ації потребує формування такого 
підходу в процесі фізичного вихо-
вання дітей, який мав би за осно-
ву використання внутрішніх сил 

організму, дозволив би активно 
керувати розвитком його адапта-
ційних можливостей, забезпечу-
ючи стійкість до впливів різнома-
нітних стрес-факторів [3, 16].

Саме тому вдосконалення ві-
домих і створення нових ефек-
тивних методів, що підвищують 
резервні можливості організму 
дитини, є досить актуальним. 
Використання нетрадиційних 
методів оздоровлення сприяє 
формуванню, зміцненню і збе-
реженню фізичного, психічного, 
і соціального здоров'я молодого 
покоління. Це зумовлене тим, що 
зазначені методи спрямовані на 
максимальне усунення негатив-
них факторів у психічному, біо-
логічному, соціальному розвитку 
дитини і створенню позитивного 
мікро- і макроклімату навколо неї 
[13, 20].

У вирішенні проблеми оптимі-
зації психофізичного стану дітей 
позитивне значення може мати 
застосування елементів східних 
оздоровчих систем. Аналіз спе-
ціальної літератури дозволяє зро-
бити висновки про використан-
ня у фізичному вихованні дітей 
нетрадиційних засобів східних 
оздоровчих гімнастик з метою 
оптимізації їх фізичного розви-
тку, фізичної підготовленості, со-
матичного здоров’я.

Так, результати дослідження 

Я.К. Вітос [6] свідчать про по-
зитивний вплив занять з елемен-
тами східних єдиноборств на 
показники здоров’я і фізичної 
підготовленості дошкільників. 
Л.С. Михно [12] теоретично об-
ґрунтувала та розробила модель 
організації фізичного виховання 
дітей молодшого шкільного віку 
на основі використання елемен-
тів йога-аеробіки, яка сприяла 
покращенню показників їх фізич-
ного і психологічного стану. С.П. 
Рябініним [17] обґрунтовано до-
ступність вправ початкових сту-
пенів хатха-йоги (асани, віньяса, 
пранаяма) для занять з дітьми до-
шкільного віку. Але, відомостей 
щодо ефективності впроваджен-
ня елементів східних оздоровчих 
гімнастик у практику дошкільно-
го фізичного виховання виразно 
бракує, що і обумовило актуаль-
ність даного дослідження.

Дослідження виконано згідно 
наукової теми кафедри теорії та 
методики фізичного виховання 
і спорту Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі «Інтегра-
ція фізичного, інтелектуального 
й духовного розвитку дітей, під-
літків і молоді України в процесі 
фізкультурно-оздоровчої й спор-
тивної діяльності» (№ державної 
реєстрації 0118U003847). 

Мета роботи – впровадити 
та перевірити ефективність ви-

вилам и принципам построения педагогического процесса в физическом воспитании. Также были учтены 
возрастные особенности нормирования общей и выборочной величины физических нагрузок.

Выводы. Проведенный анализ результатов формирующего эксперимента свидетельствует о том, что 
внедрение элементов йога-гимнастики в процесс физического воспитания детей 5-6 лет способствовало 
значительному улучшению состояния опорно-двигательного аппарата детей экспериментальных групп по 
сравнению с контрольными. В начале эксперимента отклонение от нормы состояния опорно-двигательного 
аппарата наблюдалось у 47,8% детей 5-летнего возраста. Наибольшее количество детей имели сколиотичес-
кую осанку – 17,4%, остальные – кифотическую осанку и плоскостопие. После эксперимента увеличилось 
количество здоровых детей в эксперементальной группе (ЭГ) по сравнению с контрольной группой (КГ) 
на 17,4%, а количество детей, имеющих  сколиотическую осанку и плоскостопие, наоборот, уменьшилось 
у детей ЭГ на 8,6%. В ЭГ группах детей 6-летнего возраста произошли более кардинальные изменения в 
состоянии опорно-двигательного аппарата по сравнению с детьми КГ. Так, в ЭГ количество здоровых детей 
увеличилось на 20,4% по сравнению с КГ, а количество детей со сколиотической осанкой уменьшилось на 
18,8%. Также произошли положительные сдвиги по количеству детей в ЭГ, которые имели кифотическую 
осанку и плоскостопие (на 6,8% меньше, чем в КГ).

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, дети 5-6 лет жизни, восточные оздоровительные 
системы.
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користання засобів гімнастики 
хатха-йога щодо профілактики і 
корекції опорно-рухового апарату 
дітей 5-6 річного віку в процесі 
фізичного виховання в умовах за-
кладів дошкільної освіти.

Матеріали і методи дослід-
ження: теоретичний аналіз, 
систематизація та узагальнення 
даних науково-методичної літе-
ратури; педагогічні (спостере-
ження, експерименти); медико-
біологічні (тестова карта В.Ю. 
Давидова); методи математичної 
статистики.

У ході експерименту було про-
ведено дослідження впливу вправ 
хатха-йоги на поставу і склепіння 
ступнів дітей. Обстеження прово-
дилося лікарями дитячої поліклі-
ніки м. Переяслав (Київська об-
ласть) і медичною сестрою ЗДО 
№ 9 «Сонечко». Експеримент 
проводився в умовах дошкіль-
ної установи, за письмової згоди 
батьків. Початкове обстеження 
дітей  було проведене у вересні 
2019, а кінцеве у березні 2020 р. 
у двох середніх та двох старших 
групах (всього 116 дітей). В екс-
периментальних групах процес 
фізичного виховання був побудо-
ваний на основі впровадженої ме-
тодики оздоровчої йога-гімнасти-
ки у процес фізичного виховання 
старших дошкільників, а у контр-
ольних групах всі організаційні 
форми занять фізичними вправа-
ми проводилося згідно із загаль-
ноприйнятою методикою.

У дослідженні взяли участь 
116 дітей (57 дітей контрольної 
групи, 59 дітей експерименталь-
ної групи).

Для виявлення порушень по-
стави ми використовували тес-
тову карту, розроблену В.Ю. Да-
видовим [7] у процесі огляду ди-
тини. Порядок огляду:

1. Огляд спереду, руки опу-
щенні уздовж тулуба – визна-
чається форма ніг, положення 
голови, шиї, симетрія плечей, 
«трикутників» талії.

2. Огляд збоку – визначаєть-
ся форма грудної клітки, живота, 

спини.
3. На кінець дослідження ди-

тини пропонується зробити де-
кілька кроків для виявлення мож-
ливих порушень ходи.

За допомогою скрінінг-тесту 
постава оцінюється за наступни-
ми градаціями:

1. Нормальна постава – нега-
тивні відповіді на всі запитання.

2. Деякі відхилення –  позитив-
ні відповіді на одне або декілька 
питань ( від 3 до 7 включно). 

3. Значні порушення постави 
– позитивні відповіді на питання 
1,2,8,9,10 (одне або декілька).

Методи математичної статис-
тики були використані з метою 
інтерпретації отриманого фактич-
ного матеріалу. Вираховувались 
основні статистичні показники: 
середнє арифметичне значення 
(Х), похибка середньоарифметич-
ного значення (S), середнє квадра-
тичне відхилення (m). Для розра-
хунків був використаний пакет 
стандартних програм «Statistika».

Результати дослідження і 
дискусія. В останні роки велика 
увага приділяється нетрадицій-
ним оздоровчим системам, що 
дозволяє домогтися гарних ре-
зультатів у зберіганні і зміцненні 
здоров'я дітей. Особливе місце 
серед них посідає оздоровча сис-
тема йоги. Йога – це єднання всіх 
сфер людського буття: духовного, 
психічного і фізичного. В індій-
ській філософії йоги існує думка, 
що тіло людини є здоровим доти, 
поки гнучким і здоровим є її хре-
бет.

Хатха-йога – це комплексна 
оздоровча система, яка сприяє 
розвитку та відновленню людини, 
система фізичного, розумового і 
духовного загартування. На дум-
ку фахівців, хатха-йога не тільки 
удосконалює тіло і органи чуття, 
але є засобом психорегулюючого 
тренування, розслаблення, кон-
центрації уваги на «внутрішніх» 
відчуттях і сенсу вправ [1].

Нами пропонуються нетради-
ційні підходи до проведення за-
нять з фізичного виховання, які 

засновані на використанні засобів 
оздоровчої гімнастики хатха-йоги 
з метою попереджень порушень 
опорно-рухового апарату і зміц-
нення здоров'я дітей. Включення 
оздоровчих поз йоги впливає не 
тільки на ті чи інші групи м'язів, а 
також на систему дихання і крово-
обігу. Дихальні вправи сприяють 
зміцненню міжреберних м'язів і 
діафрагми, що удосконалює ди-
хальний механізм. Важливе міс-
це в занятті займає психофізичне 
тренування, яке через розвиток 
уяви, створення уявного образу 
впливає на психом'язовий меха-
нізм, на соматичну і фізіологічну 
сфери організму.

Гімнастика хатха-йога дозво-
ляє одночасно працювати з усіма 
системами організму: опорно-ру-
ховою, м'язовою, серцево-судин-
ною, гуморальною, дихальною, 
кровоносною, нервовою. Вона 
передбачає розвиток особистіс-
них якостей і розширення функці-
ональних можливостей організму 
[4, 19].

Застосування елементів хатха-
йоги передбачає дотримання пев-
них методичних положень.

Послідовність рухів части-
нами тіла при заняттях йогою. 
Оздоровчо-терапевтичний вплив 
вправ хатха-йоги спрямованих 
зверху вниз. Спочатку викону-
ються вправи, які впливають на 
м’язи голови, шиї, рук, тулубу, ніг. 
Всі вправи поділяються на ста-
тичні (асани), динамічні (віньяси) 
і вправи, що впливають на залози 
внутрішньої секреції, ендокрин-
ну систему. У комплексі вони 
розташовуються відповідно до 
їх терапевтичної спрямованості: 
від голови до ніг. Вправи послі-
довно виконуються у наступних 
положеннях: стоячи, сидячи, ле-
жачи. При визначенні місця асани 
в комплексі необхідно пам’ятати, 
що спрямованість терапевтично-
го впливу вправ дотримується і 
всередині кожної групи. Тобто, 
спочатку виконуються вправи у 
вихідному положенні стоячи, по-
тім сидячи і лежачи.
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Дозування і порядок виконан-
ня. Важливим питанням є до-
зування вправ, яке у більшості 
друкованих праць з йоги не об-
говорюється. Якщо не вказується, 
скільки разів виконується вправа, 
то її треба виконувати тільки один 
раз, а якщо вказано про необхід-
ність повторення, то її треба ви-
конувати тільки два рази. Є впра-
ви, які виконуються із затримкою 
дихання, на максимальній паузі 
після вдиху або після видиху. При 
цьому, як тільки з’являються пер-
ші відчуття дискомфорту, треба 
відразу ж закінчувати виконання 
вправ [18].

Дозування вправ гімнастики 
хатха-йога з дітьми дошкільного 
віку залежить від віку дитини, 
якості виконання нею вправи, 
фізичної підготовленості. На по-
чатку засвоєння нових рухів до-
зування вправ гімнастики хатха-
йога може бути більшим, ніж в 
подальшому, коли воно буде якіс-
но виконуватися, оскільки діти 
поступово усвідомлюють просто-
рове розташування частин тіла і 
послідовність їх руху, узгодже-
ність з ритмом дихання. У міру 
оволодіння правильною просто-

рово-часовою структурою рухів 
дозування зменшується. Однак за 
рахунок правильної синхронізації 
рухів частин тіла і дихання посту-
пово збільшується час виконання 
вправи, а її темп уповільнюється.

На початковому етапі навчан-
ня необхідно приділити особли-
ву увагу розвитку рухливості в 
кульшових суглобах, зміцненню 
м'язів плечового пояса. Важливо 
розвивати групи м'язів, які фіксу-
ють поперековий і шийний відді-
ли хребта, а також всі дрібні м'язи 
паравертебрального корсету. Роз-
виток гнучкості в кульшових су-
глобах дозволяє контролювати 
положення таза у всіх положен-
нях тіла і фіксувати його горизон-
тально у подовжній площині тіла 
[4, 5, 11].

Основи техніки безпеки на 
фізкультурних заняттях. Необхід-
но поступово збільшувати дозу-
вання навантаження і поступово 
переходити від простих вправ до 
складних, від кількості рухів до їх 
якості. Найбільш вразливі місця 
– поперековий і шийний відділи 
хребта, коліна, лікті, пальці, тому 
необхідна обережність під час ви-
конання вправ, а також – поступо-

вість у збільшенні навантаження.
Приблизний зміст фізкультур-

ного заняття з елементам хатха-
йоги.

Підготовча частина заняття 
починається з оволодіння увагою 
дітей, яка подумки фіксується 
на будь-якому образі. Потім ви-
конуються динамічні вправи на 
рівновагу, корекцію постави і 
плоскостопості. Дітям надаються 
позитивні установки на різні уяв-
ні образи, що сприяє концентра-
ції уваги на власному тілі. Потім 
виконуються повільний біг три-
валістю до 1,5-2 хвилин, з пере-
ходом на ходьбу, стройові вправи.

Основна частина. Вправи 
гімнастики хатха-йога спочатку 
виконуються у вихідному по-
ложенні – стоячи, це може бути 
комплекс вправ «Привітання 
Сонця» або подібні до нього, які 
мають загальний вплив на весь 
організм. Перед початком його 
виконання необхідний додатко-
вий психологічний настрій через 
слово на уяву дітей для виконання 
рухових дій. Стислими, точними 
фразами у формі невеликого опо-
відання педагог розповідає, для 
чого виконуються вправи і ніби 
подумки переносить дітей у цей 
образ. Наприклад: «Діти, ми не 
чуємо, як сходить або заходить 
Сонце, але ми завжди відчуваємо, 
чи є воно на небі, нам холодно 
або тепло, сумно або радісно. Під 
цілющими, теплими променями 
Сонця просинається Земля після 
холодної зими, тануть сніги, ожи-
ває природа, розквітають квіти! 
Діти, привітаємо Сонце і відчує-
мо в собі тепло його променів!». 
Привітання Сонця в залежності 
від підготовленості групи та за-
вдань уроку виконується 1-2 рази. 
Потім виконуються оздоровчі «ві-
ньяси» у вихідному положенні 
стоячи: це «жим однією ногою в 
поздовжньому випаді» (в.п. – ши-
рока стійка; 1-2 – напівприсід на 
одній; 3-4 – в.п.), «жим двома но-
гами в поперечному випаді» (в.п. 
– широка стійка; 1-2 – напівприсід 
на двох; 3-4 – в.п.), «трикутник» 

Таблиця 1
Тестова карта для виявлення порушень 

постави (за В.Ю.Давидовим, 2012)

№ 
п/п Ознака Відповідь

1 Виразне ураження органів руху, яке обумовле-
не вродженими вадами, травмою, хворобою Так Ні

2 Голова, шия відхилені від середньої лінії; пле-
чі, лопатки, стегна знаходяться асиметрично Так Ні

3 Грудна клітка – «куряча», «лійкоподібна», деформована Так Ні

4
Надмірне збільшення або зменшення фізіоло-
гічних вигинів хребта (наявність шийного лор-
дозу, грудного кіфозу, поперекового лордозу) 

Так Ні

5 Надмірне відставання лопаток Так Ні
6 Надмірне виступання живота Так Ні
7 Порушення вісей нижніх кінцівок Так Ні
8 Нерівність «трикутників» талії Так Ні

9 Вальгусне розташування п’яток (вісь 
п’яток відхилена назовні) Так Ні
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(в.п. – стійка ноги нарізно; 1-2 – 
нахил тулуба вправо, права рука 
внизу, ліва – вгору; 3-4 – в.п.). 

Далі виконуються вправи у 
положенні сидячи та лежачи на 
животі, спині. Всебічний і вибір-
ковий вплив на частини тіла за 
допомогою асан і віньяс дозволяє 
розвивати певні групи м'язів, а та-
кож навчати дітей руховим діям. 
Вправи виконуються у поєднанні 
з психофізичним тренуванням. 
Наприклад, діти стають у коло, 
беруться за руки і закривають очі, 
роблять 2-3 вдихи-видихи. Ви-
хователь здійснює психофізичне 
налаштування на майбутню рухо-
ву діяльність, словом впливаючи 
на уяву дітей: «переносить» їх у 
ліс, гори, на квіткову галявину, 
туди, де буде уявно проводитися 
наступна частина заняття. Увага 
приділяється навчанню основним 
рухам і розвитку фізичних якос-
тей. Виконуються вправи хатха-
йоги на рівновагу, гнучкість, силу 
і корекцію постави, потім під ке-
рівництвом педагога проводиться 
психофізичне тренування в ігро-
вій формі з 2-хвилинної релакса-
цією у позах розслаблення: «зай-
ця», «тигра» або «жаби».

Заключна частина. Проводить-
ся гра або естафета невеликої 
інтенсивності, яка закінчується 
грою на увагу. В кінці заняття 
діти сідають у пози «лотоса», 
«по-турецьки» або лягають у 
пози «тигра», «шавасана» і під 
тиху, спокійну музику за допо-
могою психофізичного впли-
ву (слова) здійснюється повна 

релаксація. Діти під дією своєї 
уяви переносяться в ліс, в гори, 
на галявини з квітами, до моря. 
Подумки розмовляють з квітами, 
птахами, природою. Наповню-
ються любов'ю до оточуючого їх 
світу, до людей, батьків, тварин, 
себе. Вчаться відчувати, розмов-
ляти зі своїми внутрішніми орга-
нами (серцем, печінкою, легеня-
ми), любити їх. Вчаться свідомо 
включати в роботу свою захисну 
систему, відчувати себе в єдності 
зі світом.

Після релаксації дітям пропону-
ється розповісти, що вони бачили у 
своїй уяві, де були, що відчували. 
Слід морально заохотити тих, у 
кого були яскраві образи, хто по-
вністю зміг подорожувати в своїй 
уяві по запропонованим вихова-
телем місцях природи. Потім під-
биваються підсумки заняття, і діти 
отримують домашнє завдання.

Прийоми психологічної корек-
ції і релаксації, в залежності від 
фізичного навантаження, засто-
совуються у всіх частинах занят-
тя для зняття нервової і фізичної 
напруги.

В основі методики проведення 
заняття лежать методи оволодін-
ня психофізичним тренуванням 
у поєднанні з дихальними впра-
вами, психічного та м'язового 
розслаблення, що досягається 
за рахунок ідеомоторного меха-
нізму, заснованого на образному 
уявленні, а також – способи ово-
лодіння грудним, ключичним, че-
ревним або діафрагмальним і мі-
шаним типами дихання. Вправи 

на дихання можуть виконуватися 
в одній з трьох поз: стоячи, сидя-
чи, лежачи. Вибір поз залежить 
від віку, рівня фізичної підготов-
леності і стану здоров'я дітей.

Заняття з дітьми дошкільно-
го віку за методикою гімнастики 
хатха-йога несуть в собі потуж-
ний позитивний емоційний фак-
тор, і діти легко адаптуються до її 
впливу. Тривале виконання комп-
лексу вправ хатха-йога дозволяє 
засвоювати найрізноманітніші 
вправи, що сприяють формуван-
ню рухових навичок стояння, 
ходьби, сидіння, розвитку фізич-
них якостей, вихованню правиль-
ної постави, координації рухів і 
дихання.

Одним з основних завдань йо-
го-гімнастики в роботі з дітьми 
є проведення корекції при пору-
шенні постави у розвантажуваль-
них для хребта положеннях – на 
четвереньках, сидячи, лежачи на 
животі та спині.

Вправи гімнастики хатха-йо-
га, що виконуються в положенні 
лежачи, сприяють усуненню пе-
ревантаження ростових зон хреб-
ців і створенню рівномірного на 
них тиску, благотворно вплива-
ють на кістково-м'язовий апарат і 
внутрішні органи. Під час їх ви-
конання усувається вертикальне 
статичне навантаження на хребет, 
що є особливо цінним у роботі з 
дітьми, які мають порушення по-
стави або викривлення хребта. 
Систематичне виконання вправ 
гімнастики хатха-йога в цих по-
ложеннях допомагає позбутися 

Таблиця 2
Показники стану опорно-рухового апарату дітей 5-річного 

віку експериментальної і контрольної груп 

Ортопедичні 
відхилення

До експерименту Після експерименту
Різниця

Загальна (n=46) Контрольна (n=23) Експериментальна (n=23)
n % n % n % n %

Норма 24 52,2 11 47,8 15 65,2 4 17,4
Сколіотична постава 8 17,4 5 21,7 3 13,1 2 8,6
Кіфотична постава 7 15,2 3 13,1 3 13,1 0 0
Плоскостопість 7 15,2 4 17,4 2 8,6 2 8,6
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сутулості, функціональних відхи-
лень у стані хребта у фронтальній 
площині, зменшити лордоз і кі-
фоз у дітей. 

Під час виконання вправ у 
положенні стоячи велике наван-
таження здійснюється на м'язи 
спини, ніг і на склепіння стоп. Та-
кож великий тренувальний вплив 
відбувається на вестибулярний 
апарат дітей, викликаючи присто-
сувальні реакції, тим самим удо-
сконалюючи функції рівноваги і 
збереження пози тіла в просторі.

Вправи гімнастики хатха-йо-
га, що виконуються у нахилі, з 
помірним розтягуванням хребта 
за рахунок посилення впливу на 
зв’язково-м'язовий апарат масою 
тіла дитини, розвивають гнуч-
кість. Розтягування слугує для 
м'язів подразником і змінює їх 
скоротливі властивості. При по-
вторних рухах відбувається чер-
гування напруження і розслаблен-
ня м'язів, тонус їх підвищується і 
у дітей виробляється здатність до 
свідомого контролю за власними 
рухами.

Разом зі вправами, спрямова-
ними на розвиток гнучкості, для 
дітей 5-6 років необхідно скла-
дати комплекси вправ, які розви-
вають інші фізичні якості – силу, 
витривалість, координацію, що 
сприяє формуванню правильної 
постави.

Розподіл засобів гімнастики 
хатха-йога у навчальному процесі 
базується на знанні позитивно-
го і негативного «перенесення» 
рухових навичок і узгодженості 

розвитку фізичних якостей. По-
слідовність застосування комп-
лексів визначається «слідовими» 
явищами, які залишаються після 
виконання вправ певної направ-
леності (розвиток сили, гнучкос-
ті, витривалості та ін.), а також 
особливостями сенситивного 
розвитку фізичних якостей у ді-
тей різного віку.

Ефективність використання 
різних вправ гімнастики хатха-
йога у роботі з дітьми дошкіль-
ного віку досягається за умов 
дотримання відповідності між 
метою вправи, її структурою, 
взаємозв'язком з основними рухо-
вими діями і дозуванням вправи. 
Незнайомі дітям вправи краще 
вивчати на початку основної час-
тини заняття, а після її засвоєння 
дітьми включати у цілісний комп-
лекс. На одному занятті можливо 
засвоєння 2-3 нових вправ, схо-
жих за структурою виконання.

Основна форма проведення за-
нять з навчання вправ гімнастики 
хатха-йога – урочна (фізкультурні 
заняття), які проводяться не мен-
ше 3-х разів на тиждень. Залежно 
від мети заняття час, витрачений 
на виконання вправ час, стано-
вить від 10 до 15 хвилин. Доціль-
но застосовувати засвоєні вправи 
хатха-йоги в процесі проведення 
ранкової гімнастики і після ден-
ного сну.

З урахуванням цих положень 
нами були розроблені плани-кон-
спекти фізкультурних занять із 
елементами хатха-йоги.

Таким чином, основні особ-

ливості методики застосування 
гімнастики хатха-йога для дітей 
дошкільного віку визначають-
ся віком дитини, фізіологічними 
принципами сенситивного розви-
тку фізичних якостей і становлен-
ням основних рухів. У старшому 
дошкільному віці можливе засто-
сування повноцінних комплексів 
вправ хатха-йоги для розвитку 
фізичних якостей, становлення 
рухових навичок і вдосконалення 
функціональних можливостей ді-
тей.

Для вирішення освітніх і оздо-
ровчих завдань, ефективного 
засвоєння матеріалу, чіткої ор-
ганізації занять рекомендують-
ся наступні способи  організації 
дітей на заняттях: фронтальний, 
груповий, індивідуальний. До-
цільне використання також різних 
типів занять (навчальне, навчаль-
но-ігрове, контрольне), в основі 
яких лежать дидактичні педаго-
гічні принципи – доступності, 
систематичності, послідовності.

Отже, аналіз наукової літера-
тури дозволив визначити засоби 
йога-аеробіки, придатні до ви-
користання у процесі фізичного 
виховання дітей старшого шкіль-
ного віку: статичні та динамічні 
асани, вправи на рівновагу, ди-
хальні вправи, елементи релак-
сації та стретчингу. Однак усі 
перераховані засоби потребували 
адаптації з урахуванням віку ді-
тей, їх психологічних особливос-
тей, стану функціональних сис-
тем та опорно-рухового апарату, 
інтересів і мотивів.

Таблиця 3
Показники стану опорно-рухового апарату дітей 6-річного 

віку експериментальної і контрольної груп 

Ортопедичні 
відхилення

До експерименту Після експерименту
Різниця

Загальна (n=70) Контрольна (n=34) Експериментальна (n=36)
n % n % n % n %

Норма 27 38,6 11 32,4 19 52,8 8 20,4
Сколіотична постава 14 20,0 7 20,6 5 13,8 2 18,8
Кіфотична постава 19 27,1 8 23,5 6 16,7 2 6,8
Плоскостопість 10 14,3 8 23,5 6 16,7 2 6,8
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Модифікація засобів хатха-йо-
ги до використання у фізичному 
вихованні молодших школярів 
представлена у дисертаційному 
дослідженні Л.С. Михно (2017). 
Деякі положення розробленої до-
слідницею моделі організації фі-
зичного виховання дітей молод-
шого шкільного віку, на основі 
використання його-аеробіки були 
адаптовані та застосовані нами у 
роботі з дітьми 5-6 років. Автор-
кою були спеціально відібрані 
та адаптовані до використання у 
фізичному вихованні молодших 
школярів доступні для дітей аса-
ни. Перевагу було надано трав-
мобезпечним вправам, які ви-
конуються із вихідних положень 
лежачи на спині та животі, в упо-
рі лежачи та упорі лежачи позаду, 
в упорі на колінах. Ці вихідні по-
ложення дозволяють задіяти в ро-
боті потрібні м’язові групи та при 
цьому не перевантажують хребет.

З метою підвищення інтересу 
до виконання асан для кожної з 
вправ Л.С. Михно були скла-
дені невеличкі, нескладні для 
запам’ятовування вірші. Необ-
хідно відмітити, що їх викорис-
тання допомогло дітям швидко 
запам’ятати послідовність дій і 
надали вправам емоційного за-
барвлення. Виконання вправ під 
речитатив сприяло вирішенню 
наступних завдань: речитатив за-
давав ритм виконання вправи; 
діти, проговорюючи вголос текст 
вірша, не мали змоги затримувати 
дихання під час виконання впра-
ви [12].

Оскільки на заняттях із ді-
тьми недоцільно використову-
вати індійські назви асан, на-
зивали вправи, застосовуючи 
переклад: «коник», «кіт», «чере-
паха» і т. ін. Дітям подобається 
ця «гра в тварин», і вони швидко 
запам’ятовують техніку виконан-
ня вправ. Змістовне наповнення 
віршів допомагає створити в уяві 
дітей добре відомі образи, стиму-
лює розвиток творчих здібностей 
– уяви, пам’яті тощо. Необхід-
ність утримувати деякий час ста-

тичне положення тіла пояснюва-
ли дітям казковими чарами.

Із усіх дихальних технік ми 
вибрали найбільш ефективні для 
оздоровлення та прості у вико-
нанні: заспокійливе, абдоміналь-
не та повне дихання.

Відомо що функціональний 
стан дитини  у значній мірі за-
лежить від стану опорно-рухо-
вого апарату дитини. У наш час 
спостерігається широке розпо-
всюдження порушень постави 
у дошкільнят. Найбільш розпо-
всюдженими є такі порушення: 
асиметрія плечей, «трикутників» 
талії, положення лопаток. У біль-
шості випадків ці порушення ма-
ють функціональний характер і 
піддається корекції. 

У ході експерименту було про-
ведено дослідження впливу вправ 
хатха-йоги на поставу дітей. Об-
стеження проводилося лікарями 
дитячої поліклініки м. Переяслав 
і медичною сестрою ЗДО № 9
«Сонечко». Експеримент про-
водився в умовах дошкільної 
установи. Початкове обстежен-
ня дітей було проведене у грудні 
2019, а кінцеве – у березні 2020 р. 
у двох середніх та двох старших 
групах (всього 116 дітей).

У таблицях 2 і 3 наведені дані 
щодо змін у стані опорно-рухової 
системи дошкільнят під впливом 
запропонованих підходів. 

На початку експерименту від-
хилення від норми стану опорно-
рухового апарату спостерігалось 
у 47,8% дітей 5-річного віку. Най-
більша кількість цих дітей мали 
сколіотичну поставу – 17,4%, ре-
шта – кіфотичну поставу і плос-
костопість. Після експерименту 
збільшилась кількість здорових 
дітей в ЕГ у порівнянні з конт-
рольною групою (КГ) на 17,4%, 
а кількість дітей зі сколіотичною 
поставою і плоскостопістю на-
впаки зменшилась у дітей ЕГ на 
8,6% .

В ЕГ групах дітей 6-річного 
віку відбулися більш кардиналь-
ні зміни у стані опорно-рухового 
апарату у порівнянні з дітьми КГ. 

Так, в ЕГ кількість здорових дітей 
збільшилась на 20,4% у порівнян-
ні з КГ, а кількість дітей зі сколіо-
тичною поставою зменшилась на 
18,8% . Також відбулися позитив-
ні зрушення щодо кількості дітей 
в ЕГ, які мали кіфотичну поставу 
і плоскостопість (на 6,8% менше, 
ніж у КГ). 

Таким чином отримані резуль-
тати свідчать про ефективність 
застосування елементів хатха-йо-
ги у роботі з дітьми 5-6-річного 
віку, що свідчить про доцільність 
її використання в процесі фізич-
ного виховання у закладах до-
шкільної освіти. 

Висновки. Результати ана-
лізу друкованих та електронних 
джерел інформації дозволяють 
стверджувати, що у вирішенні 
проблеми підвищення рівня фі-
зичної підготовленості, а також 
– профілактики і корекції пору-
шень постави дітей старшого до-
шкільного віку значний потенціал 
та можливості має використання 
в процесі фізичного виховання 
засобів йога-гімнастики в різних 
формах фізкультурно-оздоровчих 
занять.

Виявлено, що з восьми ступе-
нів хатха-йоги дітям дошкільно-
го віку доступними є 3 перших 
ступеня: пози – асани, динамічні 
вправи – віньяси, дихальні впра-
ви – пранаяма.

Методика використання вправ 
хатха-йоги у дошкільному фі-
зичному вихованні дозволяє: ви-
конувати і засвоювати на більш 
високому якісному рівні стройо-
ві й загальнорозвивальні впра-
ви; основні рухи та їх різновиди 
(ходьба, біг, стрибки, метання, ла-
зіння і повзання, збереження рів-
новаги); розвивати фізичні здіб-
ності; здійснювати профілактику 
і корекцію порушень опорно-ру-
хового апарату; виконувати ди-
хальні вправи у поєданні з еле-
ментами хатха-йоги, що сприяє 
функціональному вдосконаленню 
організму; формувати позитивне 
ставлення до навколишнього сві-
ту; здійснювати регуляцію психо-
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