
 

ДИНАМІЧНІ КОМПЛЕКСИ ВПРАВ З ЙОГИ  

 

Пояснювальна записка: 

Йога - це стародавнє мистецтво комплексного розвитку тіла, розуму і духу 

людини, що пройшла перевірку часом. це унікальна прагматична система 

самовдосконалення з колосальним запасом технік і методик. В даний час йога 

перетворилася на один з найпоширеніших у світі методів підтримки тонусу 

організму і збереження здоров'я. Йогою захоплюються представники шоу-бізнесу, 

спортсмени, вчені, бізнесмени. при регулярних заняттях йогою поліпшується 

загальне самопочуття, підвищується фізична і духовна стійкість, тоншають 

почуття, поліпшується здатність до концентрації уваги, налагоджується сон, 

поліпшується травлення і кровообіг. 

В системі йоги є більше глибокий зміст, що переховується за зовнішніми 

проявами вправ.  

Мета даних динамічних комплексів фізичних вправ полягає в ознайомленні з 

практичними доступними фізкультурно-оздоровчими заняттями з йоги. 

  



ДИНАМІЧНИЙ КОМПЛЕСКС ВПРАВ З ЙОГИ № 1 

 

1.СУПТА БАДДХА КОНАСАНА 

Сядьте в Баддха Конасану, потім лягте на спину на болстер так, щоб увесь хребет розташувався 

на валику, а таз - на підлозі. Під головою - складена у 

декілька разів ковдра. Важливо, щоб м'язи сідниць були 

розслаблені і прямували від болстера до стоп. Якщо 

складно утримувати стопи близько до тазу, 

використовуйте для фіксації ремінь. Повністю 

розслабтеся. Якщо відчуваєте сильну напругу зв'язок 

внутрішньої поверхні стегна, підкладіть під стегна 

згорнуті ковдри. Щоб добитися повнішого розкриття грудної клітки, помістите під лопатки 

цеглину: покладете його на найбільшу грань, довге ребро перпендикулярне хребту. 

Залишайтеся в позі 5 хвилин. 

2. СУПТА ВИРНСАНА 

Сядьте у Вирасану, потім відхилитеся назад і лягте на болстер. Притискайте гомілки до підлоги, 

витягайте передню сторону стегон і направляйте 

куприк і сідниці до колін, щоб зняти напругу з 

попереку. Щоб краще розкрити грудну клітку, як і в 

попередній асані, покладіть під лопатки цеглину, а під 

голову дві складені ковдри: опора під потилицею має 

бути такої висоти, щоб підборіддя було трохи нижче за рівень лоба. Затримаєтеся в асане на 5 

хвилин.  

 

3. СУПТА ПАДАНГУШТХАСАНА I 

Лягаєте на спину, стопи разом, під головою ковдра. Витягніть ноги, направляючи внутрішні 

краї стоп від себе. Зігніть праву ногу, накиньте ремінь на стопу і витягніть праву ногу вгору 

перпендикулярно підлозі. Підтягуйте колінні чашки на 

обох ногах. Притискайте до підлоги праву частину 

крижів. Зберігайте ліву ногу прямою і сильною, 

завертаючи верх лівого стегна всередину. Не давайте 

правому боку коротшати. Розслабте живіт, горло, особу 

і шию. Виконаєте позу 2-3 рази кожною ногою.  

 

 



4. СУПТА ПАДАНГУШТХАСАНА II 

Лягаєте на спину правим боком до стіни. Зігніть праву ногу в 

коліні, накиньте ремінь на стопу і захопіть обидва кінці правою 

рукою; ліву руку витягніть убік (долоня на одному рівні з 

плечем). Витягніть ногу вгору, а потім відведіть її убік, у напрямі 

правого плеча. Упріться стопою в стіну, внутрішній край стопи 

паралельний підлозі. Працюйте ногами так само, як в попередній 

позі. Злегка відштовхуйтеся правою стопою від стіни, розгортайте 

стегно назовні. Сильніше направляйте стегно лівої ноги до 

підлоги. На видиху зігніть ногу в коліні, опустите її і виконаєте 

асану іншою ногою. 

5.АДХО МУКХА ШВАНАСАНА 

Увійшовши до пози, притисніть долоні і передню частину стоп до 

підлоги, витягніть пальці рук і ніг. П'яти підніміть. На видиху, 

відштовхуючись руками від підлоги і з силою направляючи стегна 

назад, подовжуйте хребет до куприка. Поступово переносіть вагу на 

ноги, наближаючи п'яти до  підлоги. Залучайте до роботи трицепси 

рук і квадрицепсы ніг. Розслабте шию і особу, утримуйте голову між 

рук. Дихаєте спокійно. 

6.АДХО МУКХА ВРИКШАСАНА 

Притисніть долоні до підлоги в парі сантиметрів від стіни і виконайте 

Адхо Мукха Шванасану. Потім 

підійдіть стопами як можна ближче до 

голови, зробіть мах прямою ногою і 

увійдіть до пози. Тягніться п'ятами вгору 

по стіні, одночасно активно 

притискаючи усю поверхню долонь до 

підлоги, особливо область під 

великим пальцем. Розгортайте верхні частини рук  зсередини назовні, втягуйте куприк, 

подавайте нижні ребра всередину. 

7. ПИНЧА МАЮРАСАНА 

Опуститься на коліна лицем до стіни і 

притисніть передпліччя до підлоги, долоні і 

лікті на ширині плечей. Підніміть таз як в 



Адхо Мукха Шванасане. Відводите плечі від голови і втягуйте лопатки. Підійдіть стопами 

ближче до голови, на видиху зробіть мах однією ногою і підніміться в позу. Сильніше 

відштовхуйтеся предплечьями і зап'ястками, особливо їх внутрішніми сторонами. Притискуйте 

п'яти до стіни, подовжуйте сідничні м'язи до стелі і витягайте ноги вище. 

8. ШИРШАСАНА  

Переплетіть пальці рук, розташуйте передпліччя на підлозі і опустите верхівку на підлогу так, 

щоб долоні торкалися потилиці. Лікті 

на ширині плеч. Відштовхуючись 

руками від підлоги, прямими ногами 

підійдіть до голови. Потім підніміться в 

позу. Вага розподілена між головою і 

руками. Втягуйте лопатки, витягайте внутрішню і задню поверхні ніг, утримуйте усе тіло в 

одній площині. Якщо є можливість, можна виконати варіацію на вірьовках. 

9. САРВАНГАСАНА НА СТУЛЕ  

Покладіть болстер або складені ковдри у передні ніжки стільця. Постеліть на сидінні 2-3 

ковдри. Сядьте на стілець задом наперед, "перекинувши" зігнуті ноги через спинку. Акуратно 

відхиляйтесь назад, тримаючись руками спочатку за краї сидіння, потім за передні ніжки 

стільця. Опустите плечі на болстер, а потилицю на підлогу. По черзі захопіть руками задні 

ніжки. Випрямте ноги. Злегка відштовхуйтеся плечима від болстера, втягуйте лопатки і 

піднімайте грудну клітку. Розслабте горло. 

10. АРДХА ХАЛАСАНА  

У передніх ніжок стільця акуратно покладіть 4 

ковдри одне на інше 

як для виконання Сарвангасани. Лягте на спину так, 

щоб плечі розташувалися у краю ковдр, а голова - на 

підлозі, під сидінням стільця. Перенесіть ноги на 

стілець, в простір між спинкою і сидінням. Вага не 

повинна переміщатися на голову і шию. Якщо 

подібне відбувається, відведіть таз трохи далі від  

стільця. 

 

 

11. СЕТУ БАНДХА АРВАНГАСАНА  

Лягаєте на спину, зігніть ноги, поставте стопи на 

підлогу. Підведіть таз і розмістите цеглину під 



крижами і куприком (але не під попереком!) так, щоб вузька грань була паралельна хребту. 

Зчепите пальці в замок за цеглиною. Втягуйте лопатки і розкривайте грудну клітку. Плечі 

притиснуті до підлоги. Щоб вийти з пози, зігніть коліна, поставте стопи на підлогу і, підвівши 

таз, приберіть цеглину. 

12. ВИПАРИТА КАРАНИ  

Покладіть болстер або складені ковдри в 10-15 см 

від стіни. Розташуйтеся в позі так, щоб уся задня 

поверхня ніг і нижня частина сідниць торкалися 

стіни. Зігніть руки, лікті на одному рівні з плечима. 

Закрийте очі, розслабтеся, м'яко витягаючи ноги. 

Спостерігайте, як розкривається грудна клітка. 

Щоб вийти з пози, відштовхніться стопами від 

стіни і зісковзніть з болстера. Полежіть на спині, перш ніж встати. 

 

 

 

 

 

ДИНАМІЧНИЙ КОМПЛЕСКС ВПРАВ З ЙОГИ № 2 

 

1.ТАДАСАНА З РЕМЕНЕМ НА ПЛЕЧАХ (ПОЗА ГОРИ, ВАРІАЦІЯ) 

З'єднаєте два ремені (довжини одного може не вистачити) і накиньте на плечі. Вільні кінці 

протягніть в петлю за спиною. Руками відтягуйте ремінь вниз, опускаючи трапеції. У цьому 

положенні виконаєте Тадасану. Не прогинайте поперек. Ви відчуєте, як 

подовжується і звільняється шия. Цю вправу можна повторювати кілька 

разів в день і виконувати в положенні сидячи. 

2.ГОМУКХАСАНА (ПОЗА ГОЛОВИ КОРОВИ)  

Стоячи в Тадасані, заведіть ліву руку за спину і просуньте долоню ближче до 

правої лопатки. Відведіть ліве плече назад. Потім витягніть праву руку вгору 

і повністю розгорніть її зсередини назовні, долоня дивиться назад. Зігніть 

праву руку в лікті і зчепіть пальці рук за спиною в замок. Постарайтеся 

зробити це так, щоб великі пальці були зчеплені з мізинцями, вказівні - з 

безіменними, а середні - один з одним. Якщо пальці рук доки не стикаються, скористайтеся 

ременем. 

 



 

 3. УТТАНАСАНА З ДОЛОНЯМИ НА ОПОРІ 

(ПОЗА ІНТЕНСИВНОГО ВИТЯГНЕННЯ) 

Розведіть стопи на ширину тазу, загорніть верхні 

частини стегон всередину і нахилитеся, згинаючись в 

тазостегнових суглобах. Розташуйте долоні на опорі. 

Спина пряма. Натискаючи долонями на опору, 

розгортайте верхні частини рук зсередини назовні, 

відводите лопатки до талії, а грудину подавайте 

вперед: так трапеції подовжуватимуться. 

4.УТТАНАСАНА З ЛІКТЯМИ НА ОПОРІ  

Підійдіть до опори трохи ближче і знову нахилитеся, 

розташувавши на ній лікті. Складіть долоні разом, лікті на 

ширині плечей. Натискаючи долонями один на одного, 

розгортайте верхні частини рук зсередини назовні. 

Відводіть лопатки до талії, тягніться грудиною вперед. У 

цій варіації шию можна повністю розслабити, впустивши 

голову вниз.  

5. ПІДГОТОВКА ДО АДХО МУКХА ШВАНАСАНЕ (У ПОЗІ 

СОБАКИ ПИКОЮ ВНИЗ) 

Станьте лицем до стіни, на відстані - 40 см від плінтуса, стопи на ширині 

тазу, паралельні один одному. Покладіть долоні стіну так, як якби ви 

збиралися виконати Адхо Мукха Шванасану. Лоб опустіть на стіну. 

Працюйте руками так само, в позі Собаки Пикою Вниз: притискайте 

передню частину долоні до стіни, повертайте верхні частини рук 

зсередини вуджу, опускайте лопатки до талії, подовжуючи шию і 

просуваючи грудину вперед. Освоївши усі дії, ви зможете відтворити і в 

Ажхо Мукха Шванасане. 

6.МАРИЧИАСАНА I (ПОЗА, 

СВЯЩЕННА МУДРЕЦЕВІ МАРИЧИ) 

Сядьте в Дандасану на опору - цеглину 

або складену у декілька разів ковдру. 

Зігніть ліву ногу в коліні, поставте стопу 

на підлогу, як можна ближче до тазу. 

Захопивши гомілку, випрямте хребет. 



Витягніть ліву руку вгору і обплетіть нею ліве коліно. Відведіть праву руку назад і захопіть 

лівою рукою зап'ясток правої. Направляючи захоплення рук вниз, витягайте хребет. На видиху 

повністю розгорніться управо. Ця дія допоможе розкрити грудну клітку і звільнити шию. 

Нахилитеся вперед. Натискаючи лівим 

плечем на ліву гомілку, тягніться уздовж 

правої ноги. 

7. МАРИЧИАСАНА III (ПОЗА, 

ПРИСВЯЧЕНАМУДРЕЦЕВІ  

МАРИЧИ, III) 

Маричиасани I поверніться в Дандасану, 

потім зігніть праву ногу. Заведіть лівий 

лікоть за праве коліно, а праву руку - за 

спину і розгорніться управо, відштовхуючись лівим плечем від правого коліна, на видиху 

загорніть ліву руку всередину, оплетіть нею праву ногу і захопіть лівою рукою кисть правої. 

Якщо з'єднати руки не виходить, використовуйте ремінь. Повторіть в інший бік. 

8.АРХА ХАЛАСАНА (ПОЗА ПЛУГА, ВАРІАЦІЯ)  

Перш ніж повністю розслабитися в позі, зчепіть великі 

пальці рук за спиною і витягніть руки, відводячи плечі 

від голови так само, як перед звичайною Халасаной. 

Цим рухом ви максимально подовжите шию і трапеції. 

Потім зігніть руки до прямого кута і "впустіть" по обох 

сторонах від голови. Ви повинні відчувати, що вага тіла 

доводиться на плечі і частково на стегна, але ні в якому разі не на шию. 

9. СЕТУ БАНДХА САРВАНГАСАНА (ПОЗА МОСТА НА ОПОРІ) 

У цій варіації пози Моста ноги мають бути п араллельны підлозі: ви можете упертися стопами в 

стіну або розташувати їх на опорі відповідної висоти. Зчепіть пальці рук в замок за цеглиною. 

Відштовхуючись плечима від підлоги, 

максимально прогніть верхню частину 

спини. Направляйте трапеції і лопатки 

до талії. Якщо плечі не дістають до 

підлоги, підкладіть ковдри. Відвівши 

плечі назад і звільнивши трапеції, 

розчепіть пальці і витягніть руки уздовж корпусу долонями вгору. Не забувайте добре витягати 

ноги. Завертайте стегна всередину і направляйте їх до підлоги. 

 



ДИНАМІЧНИЙ КОМПЛЕСКС ВПРАВ З ЙОГИ № 3 

 

1. СУПТА БАДДХА КОНАСАНА (ПОЗА ПОВ'ЯЗАНОГО КУТА ЛЕЖАЧИ)  

Лягте на болстер, помістивши під голову складену ковдру. Зігніть ноги в колінах, з'єднайте 

підошви і дозвольте стегнам розійтися в сторони. 

Витягніть руки за головою. Направте передню 

частину тазу вгору до рук, а сідниці - вниз до п'ят. 

Потім розмістіть руки по обох сторонах від 

корпусу як в Шавасані і розслабте їх. Опустіть 

погляд вниз і закрийте очі. Спостерігайте за 

диханням і подовжуйте видихи. Перебувайте в позі 5-8 хвилин. 

2.НАХИЛ З ВАДЖРАСАНЫ (ПОЗИ УДАРУ БЛИСКАВКИ) 

Сядьте у Ваджрасану і розведіть коліна на ширину тазу. Нахилиться вперед, витягніть руки, 

опустіть лоб на підлогу або на опору так, 

щоб шкіра рухалася від волосистої частини 

голови до перенісся. Сідниці не повинні 

відриватися від п'ят. Розслабте шию, голову, 

особу. Злегка відштовхуючись руками, 

переносьте вагу в область тазу. З кожним 

видихом все більше відпускайте напругу. Виконуйте асану протягом 1-3 хвилин. 

 

 

3. АДХО МУКХА ШВАНАСАНА (ПОЗА СОБАКИ ПИКОЮ ВНИЗ)  

Увійдіть в Адхо Мукха Шванасану, стопи на ширині тазу. Розмістіть верхню частину лоба на 

опорі так, щоб шкіра рухалася від лінії волосся до перенісся. Відштовхуючись руками від 

підлоги, відводіть стегна назад. Подовжуйте руки і розгортайте плечі зсередини назовні. 

Витягайте пальці ніг вперед, а стопи - від пальців до п'ят. Подовжуйте гомілки по їх передній 

поверхні від кісточок до колін, а стегна - від 

колін до тазу. Направляйте лопатки від шиї 

до талії. Не переміщайте вагу на голову. 

Залишайтеся в позі 1-2 хвилини. 

4. ДВИ ПАДА ИПАРИТА 

ДАНДАСАНА (ПОЗА ПЕРЕВЕРНУТОЇ ПАЛИЦІ)  



Розташуйтеся на стільці так, щоб лопатки торкалися края сидіння. 

Помістіть верхню частину потилиці на болстер (якщо відчуваєте 

дискомфорт, збільште опору і розташуєте на ній потилицю цілком). 

Випрямте ноги, злегка розведіть стопи і упріться ними в стіну. Захопіть 

зсередини далекі ніжки стільця і відведіть плечі від голови. Притискайте 

стопи до стіни і направляйте внутрішні частини стегон до підлоги. 

Просувайте сідниці до п'ят, а бічні частини грудей вгору. Якщо відчуваєте 

біль в попереку або крижах, помістите стопи на опору. Виконуйте позу 3-6 

хвилин. 

5. ШИРШАСАНА (СТІЙКА НА ГОЛОВІ)  

Щоб поза була рівною, виконаєте її біля стіни. При вході в асану не 

дозволяйте ліктям розходитися в сторін і втягуйте верхню частину спини. 

Увійшовши в Ширшасану, притисніть задні краї п'ят до стіни. 

Відштовхуйтеся предплеччями і піднімайте плечі до стелі, але не 

відривайте голову від пів Завертайте стегна всередину, подовжуйте 

внутрішні поверхні ніг до стелі і 

направляйте таз до стоп. Втягуйте 

лопатки. Стійте в позі, поки не 

втомитеся. 

 

 

 

6. САРВАНГАСАНА (СТІЙКА НА 

ПЛЕЧАХ)  

Увійдіть в Халасану (позу Плуга) і витягніть руки за 

спиною. Втягніть лопатки, зігніть руки в ліктях і розмістіть долоні на спині як можна ближче до 

лопаток. Увійдіть в Сарвангасану. Подовжуйте передпліччя від запястів до ліктів, а плечі - від 

плечових суглобів до ліктів. Витягайте передню 

поверхню тіла від ключиць до тазу. Направляйте 

внутрішні частини стегон назад і вгору, а зовнішні 

стягуйте один до одного і піднімайте таз до ніг. 

Залишайтеся в позі 5 хвилин. 

7. АРДХА ХАЛАСАНА (ПОЗА ПЛУГА, 

ВАРИАЦИЯ) 



З Сарвангасани  опустіть стегна на 

сидіння стільця (висота опори має 

бути такою, щоб ноги були 

паралельні підлозі) і виконаєте 

Ардха Халасану. Загорніть стегна 

всередину. Якщо шия і горло 

стискуються, злегка відведіть таз від 

стільця. Закрийте очі і повністю розслабтеся. Перебувайте в позі протягом 5-10 хвилин.  

8. ПАШЧИМОТТАНАСАНА(ВИТЯГНЕННЯ ЗАДНЬОЇ ПОВЕРХНІ ТІЛА) 

Перш ніж виконати нахил, сядьте в Дандасану (позу Палиці) і подовжите хребет. На видиху 

опуститіться вниз і поместіть лоб на опору. Притискайте п'яти до підлоги і витягайте ноги, 

направляючи внутрішні частини стегон вниз. Просувайте передні нижні ребра до стоп. 

Залишайтеся в асане до 2 хвилин. 

9. ДЖАНУ ШИРШАСАНА (ПОЗА 

НАХИЛУ ГОЛОВИ ДО КОЛІНА) 

Сядьте в Дандасану, зігніть праву ногу і 

опустите коліно убік. Кут між стегнами не 

менше 90°. Опустіть кінчики пальців рук 

на підлогу по обох сторонах від тазу і, відштовхуючись ними від підлоги, витягніть хребет 

вгору. Розгорніть корпус кльовій нозі. На видиху нахилиться вперед і опустіть лоб на болстер. 

Витягайте ліву ногу. Щоб корпус подовжувався уздовж лівої ноги, відштовхніться від підлоги 

правим коліном і направте живіт і діафрагму вліво - це допоможе розташувати центральну вісь 

корпусу на одній лінії з лівою ногою. Тільки після цього тягніться вперед. Не напружуйте 

живіт, не перенапружуйте руки і ноги. Залишайтеся в позі 1 хвилину. На вдиху підніміться і 

виконаєте нахил в інший бік. 

10. СЕТУ БАНДХА САРВАНГАСАНА (ПОЗА МОСТА)  

У цій варіації стопи і таз розташовуються на одній лінії. Лягайте на підлогу і зігніть ноги в 

колінах. Притисніть стопи до підлоги, підніміть таз і помістіть цеглину під крижі, потилиця і 

плечі залишаються на підлозі. Витягніть руки уздовж корпусу і переплетіть пальці за цеглиною. 

Втягуйте лопатки і притискайте 

плечі до підлоги. Випрямте ноги і 

помістіть стопи на опору. 

Розширюйте стопи і притискайте їх 

до стіни. Направляйте внутрішні 



частини стегон вниз, а сідниці - до п'ят. Перебувайте в позі 3 хвилини. 

11. ВИПАРИТА КАРАНИ 

(ПОЗА ЗІГНУТОЇ СВІЧКИ)  

Виконуйте позу на болстере або 

на двох складених ковдрах. 

Стежте за тим, щоб корпус і ноги 

не зміщувалися відносно 

центральної осі тіла. Задні 

поверхні стегон і нижні частини сідниць торкаються стіни. Відведіть руки в сторони або зігніть 

їх в ліктях під прямим кутом, плечі на одній лінії з плечовими суглобами. Закрийте очі і 

розслабтеся. Виконуйте позу протягом 2 хвилин. 

 

ДИНАМІЧНИЙ КОМПЛЕСКС ВПРАВ З ЙОГИ № 4 

 

1.АДХО МУКХА ШВАНАСАНА (ПОЗА 

СОБАКИ ПИКОЮ ВНИЗ)  

Увійшовши до пози, притисніть долоні до 

підлоги і розгорніть дельтовидні м'язи 

наружу, Направте кістки предплеч вниз до 

долонь, а кістки плечей втягніть в суглоб. 

Подовжите стопи від пальців до передньої поверхні кісточок, а передню поверхню стегон - від 

колін до тазу. 

2. АДХО МУКХА ВРИКШАСАНА (СТОЙКА НА РУКАХ)  

Увійдіть до Стійки на Руках, притиснувши п'яти до стіни. Працюйте руками також, як в 

попередній позі. З'єднаєте великі пальці ніг, загорніть стегна всередину і направте внутрішні 

краї стоп вгору до стелі. Відштовхуючись руками від підлоги, піднімайтеся вище. 

3. УТТХИТА ТРИКОНАСАНА (ПОЗА ВИТЯГНУТОГО ТРИКУТНИКА) 

Виконуючи позу управо, відштовхуйтеся правою рукою від 

підлоги, а ліву витягайте вгору. Притискайте стопи до 

підлоги і втягуйте колені. Розгортайте праве стегно назовні, 

а ліве відводите назад. На вдиху вийдіть з пози і виконаєте 

її в інший бік.  

 

 

 



 4. ВИРАБХАДРАСАНА II (ПОЗА ВОЇНА II) 

Зігнувши праву ногу в коліні, притисніть праву 

п'яту до полу і направте внутрішній пах вгору 

до стелі. Втягніть праву лопатку і подовжите 

ліву руку вліво. З вдихом вийдіть з пози і 

виконаєте її в інший бік 

5. ВИРАБХАДРАСАНА I (ПОЗА ВОЇНА I) 

Входивши в позу з правою ногою, подовжуйте 

зовнішій бік правого стегна від коліна до тазу. За 

можливістю притисніть ліву п'яту до підлоги. 

Витягніть руки вгору, одночасно опустивши 

лопатки до талії. Направте куприк до лівої п'яти. З 

вдихом вийдіть з пози і повторіть її в інший бік. 

6. АРДХА ЧАНДРАСАНА (ПОЗА ПІВМІСЯЦА)  

Виконайте позу управо, увійшовши до неї з 

Уттхита Триконасани. Відштовхуйтеся пальцямі 

правої руки від підлоги і витягайте ліву руку вгору так, 

як ніби хочете дістати до стелі. Ліву ногу витягайте 

паралельно підлозі, направляючи внутрішній край лівої 

стопи від себе. Повторіть в інший бік. 

7. ВИРАБХАДРАСАНА III (ПОЗА ВОЇНА III)  

Виконуючи позу управо, притисніть до підлоги 

основу великого пальця правої ноги і подовжите 

зовнішню сторону правого стегна від коліна до тазу. Загорніть ліве стегно всередину і направте 

внутрішній край лівої стопи від себе. Повторіть в інший бік 

8. ПАРИВРИТТА ТРИКОНАСАНА (ПОЗА 

СКРУЧЕНОГО ТРИКУТНИКА) 

Скручуючись вліво, відштовхуйтеся правою рукою 

від підлоги, а ліву витягайте вгору. Подовжуйте 

передню поверхню лівого стегна вгору до тазу, а 

зовнішню частину лівої сторони тазу відводите назад 

від голови, Притискайте до підлоги великий палець 

лівої ноги і праву п'яту. Повторіть в інший бік. 

9. УРДХВА ДХАНУРАСАНА (ПОЗА ЛУКА ГОЛОВОЮ ВНИЗ)  



У позі подовжуйте стопи від зовнішніх країв п'ят до великих пальців. Піднімайте вгору 

внутрішні сторони кісточок. Працюйте руками так само, як в Адхо Мукха Шванасане. 

Виконаєте асану кілька разів. 

10. ШИРШАСАНА (СТІЙКА НА ГОЛОВЕ) 

Щоб Ширшасана була рівною, виконаєте її біля стіни. Увійшовши до  асану, 

притисніть п'яти до опори і загорніть стегна всередину. Подовжуйте внутрішню 

поверхню ніг, направляючи таз вгору до стоп. Відштовхуйтеся 

предплечам від підлоги, втягуйте лопатки і піднімайте плечі вгору. 

11. САРВАНГАСАНА (СТІЙКА НА ПЛЕЧАХ) 

Увійдіть до Стійки на плечах через позу Плуга. Подовжуйте 

передпліччя від запястей до ліктів, а плечі - від плечових суглобів до ліктів. 

Направляйте внутрішні 

частини стегон назад і вгору, 

а зовнішні стягуйте один до 

одного і піднімайте таз до 

стоп. Витягайте передню 

поверхню тіла від ключиць до 

тазу.  

12. ХАЛАСАНА (ПОЗА 

ПЛУГА) 

З положення Сарвангасани 

опустіть ноги за голову. Відштовхуйтеся плечима від опори, а пальцями ніг від пола. 

Подовжуйте бічні сторони тулуба від пахв до тазу. Якщо після Урдхва Данурасани ви 

відчуваєте невеликий дискомфорт в попереку, злегка зігніть ноги в колінах або помістіть стопи 

на стілець. 

 

  



ДИНАМІЧНИЙ КОМПЛЕСКС ВПРАВ З ЙОГИ № 5 

1.АДХО МУКХА ШВАНАСАНА   

Прижимайте долоні до підлоги і, відштовхуючись руками, 

відводьте назад стегна і таз. Якщо відчуваєте прилив крові до 

голови, розташуйте лоб на опорі - болстере або цеглині. 

Витягайте руки, подовжуючи їх внутрішню поверхню від великих 

пальців до пахв. Розгортайте верхні частини рук так, щоб біцепси 

піднімалися від підлоги, а трицепси прямували до підлоги. 

Притискайте подушечками під пальцями ніг до підлоги, 

витягаючи пальці ніг. Подовжуйте стопи від пальців до п'ят: це 

допоможе відвести гомілки і стегна назад і витягнути хребет. 

Дихайте спокійно. Залишайтеся в позі 2-3 хвилини. 

2. УТТХИТА ТРШШНАСАНА  

Виконуючи позу вправо, сильно притискайте ліву п'яту до підлоги, 

особливо її зовнішній край. Витягайте ліву руку вгору. Направте 

праву сідницю вліво, повністю розгортаючи праве стегно назовні. З 

кожним вдихом наповнюйте праву частину грудей, а на видиху 

подавайте правий бік вперед, відводячи ліве плече назад. Поверніть 

голову і подивіться вгору на великий палець лівої руки. 

Дихаєте спокійно. Затримаєтеся в кінцевому положенні на 30 секунд 

- хвилину. Виконаєте асану в інший бік. 

3. АРДХА ЧАНДРАСАЕА  

Добре притискайте праву стопу до підлоги, але внутрішню 

сторону правої кісточки і усю внутрішню поверхню правої 

ноги направляйте вгору. Направте праву сідницю до лівої 

п'яти. Передню частину правої сторони тазу піднімайте вгору 

до стелі. 

Витягайте ліву ногу паралельно підлозі. Зробіть сильною внутрішню 

частину лівого стегна і зовнішню частину лівої кісточки. 

Відштовхуючись пальцями правої руки від підлоги, піднімайте праву 

частину грудей вгору і тягніться лівою рукою до стелі. Якщо ви 

утримуєте рівновагу, то поверніть голову і подивиться на великий 

палець лівої руки. Стежте за тим, щоб плечі рухалися від вух, а шия не 

затискалася. Затримайтеся в кінцевому положенні на 20-40 секунд. 



4. ПРАЗАРИТА ПАДОТТАНАСАНА  

Входивши в позу, спочатку опустіться паралельно підлозі. Прагніть не прогинати поперек. 

Відводітье лікті і плечі назад, відчуваючи дію на область між лопатками. На видиху опустите 

руки на підлогу. Якщо спина округляється, поставте долоні на цеглу. Відводіть плечі від голови 

і направляйте лопатки до талії. Сильніше притискайте до підлоги зовнішні краї п'ят. Зробіть 

вдих, на видиху опустіться вниз, розташувавши голову на підлозі, а 

долоні - на лінії стоп. Якщо це неможливо, залиштеся в попередньому 

положенні. 

5. ДВИПАДА ВИПАРИТА ДАНДАСАНА (НА СТІЛЬЦІ)  

Розташуйтеся на стільці так, щоб один край сидіння виявився на рівні 

лопаток, а інший - під куприком. Покладіть опору під саму верхню 

частиною потилиці - так вам буде легше відводити плечі від голови і 

подовжувати шию. Добре витягніть ноги. Якщо відчуваєте компресію в 

попереку, можна розташувати ноги паралельно підлозі, помістивши 

їх, наприклад, на другий стілець. Завертайте стегна всередину, 

відводіть сідниці від крижів до стоп і від куприка в сторони. Шкіра 

на спині повинна рухатися від шиї у напрямку до талії. Живіт 

абсолютно розслаблений. Залишайтеся в позі 5 хвилин. 

6. СЕТУ БАНДХА САРВАНГАСАНА (НА ДВОХ 

БОЛСТЕРАХ)  

Розташуйтеся на болстерах так, щоб у верхній частині спини утворився прогин: голова, плечі і 

руки на підлозі. Стопи можна трохи розвести. У позі добре 

витягайте ноги. Повністю розслабте грудну клітку, особу і живіт. 

Спостерігайте за диханням. Область діафрагми тут повністю 

розкривається, і дихання стає м'яким і вільним. Перебувайте в асані 

5 хвилин. Щоб вийти з пози, зігніть ноги і, відштовхуючись 

стопами, м'яко слизніть вниз 

7. САРВАНГАСАНА  

Лягте на ковдри так, щоб плечі розташувалися у краю ковдр. 

Зробіть вдих і на видиху м'яко перенесіть ноги за голову. Витягніть 

руки, відштовхуючись від підставки не лише плечима, але і 

ліктями. Прагніть перенести вагу на руки. Спочатку буде відчуття, 

що основа шиї давить на ковдру сильніше, ніж плечі. Але 

поступово ви навчитеся переносити більше ваги на плечі і лікті. 

Трохи розведіть ноги, загорніть стегна всередину. Подовжуючи 



внутрішню поверхню стегон і втягуючи зовнішню, підніміть ноги. Витягуйтеся вгору від 

ключиць. Залишайтеся в позі 5 хвилин 

8. АРДХА ХАЛАСАНА  

Зробіть підставку як для Сарвангасани. Візьміть стілець або табурет, поставте його поряд і 

увійдіть до пози, розмістивши верхні частини стегон на стільці. 

Влаштуйтеся зручно. Зчепіть великі пальці, і витягаючи руки 

назад, відведіть плечі від голови, звільняючи трапецієвидні 

м'язи і шию. Зігніть руки так, щоб передпліччя і плечі утворили 

прямий кут, і повністю розслабтеся. Якщо відчуваєте 

напругу в горлі, відведіть таз небагато назад. Залишайтеся в 

позі 5 хвилин. 

9. ВИПАРИТА КАРАНИ МУДРА  Розташуйтеся на 

опорі так, щоб уся задня поверхня ніг була на стіні, а грудна клітка 

розкрита і підведена. Поступово ваш таз повинен опускатися нижче в простір між стіною і 

опорою. Стежте, щоб прогин був в грудному відділі хребта. Спочатку м'яко витягайте ноги, а 

потім повністю розслабте їх. 

 

 


