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 ЄРЕМЕНКО Ольга Євгеніївна –  
 
вчитель фізичної культури Фастівського 
ліцею - інтернату 
 
1966 року народження 
 
 Майстер спорту з художньої гімнастики. 
 
Освіта: вища 
 
Педагогічне звання: спеціаліст  
                                   вищої категорії 
 
Педагогічний стаж: 24 років 
 
 
 
Закінчила: 1987 рік    Білоруський 
Державний Інститут фізичної культури 
 

 
                 
Чергові курси підвищення кваліфікації пройшла в травні  2014 року 
 
 
Місце роботи: 1987 - 1997 р.р. – тренер з художньої гімнастики, м. Мінськ 

1997 рік по теперешній час – вчитель фізичної культури 
                                                                                 Фастівського ліцею - інтернату 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Опис змісту досвіду 
 

        У представленому досвіді на тему: « Використання здоров’язберігаючих 
технологій на уроках фізичної культури та в позаурочний час »  запропонована 
методика розвитку фізично здорової особистості, яка зможе регулювати своє 
здоров’я, буде мати навички і звички здорового способу життя, нетерпимо 
ставитиметься до шкідливих звичок і буде прагнути боротися з цими 
негативними явищами. 
        Актуальність досвіду полягає у необхідності створенні умов збереження і 
підвищення рівня здоров’я учнів, формування здорового способу життя, 
готовності до подолання труднощів життя.  
Мету учитель реалізує через такі завдання: 
• виховання потреби і умінь самостійно займатися фізичною культурою і 
спортом; 
• розширення функціональних можливостей організму і укріплення здоров’я; 
розвиток рухливих якостей; 
• формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний, так і 
позаурочний час; 
• формування особистісно-ціннісного ставлення до здоров’ю та усвідомленої 
потреби у здоровому способу життя. 

Учителем  розроблена система застосування здоров’язберігаючих 
технологій у навчально-виховному процесі, яка ґрунтується на таких підходах до 
здоров’язбереження: 

- дидактичному (використання можливостей програмового матеріалу щодо 
розуміння поняття «здоров’я» та навчання основам його збереження і зміцнення);  

- діяльнісному (відпрацювання практичних навичок здорового способу 
життя та невимушене застосування їх у повсякденному житті тощо); 

- проблемному (вирішення певного конкретного завдання, яке сприятиме 
забезпеченню здоров’я школярів, їхніх батьків та педагогів, наприклад, 
організація оптимальної рухової активності, профілактики перевтоми);  

- індивідуальному (підхід до кожного учня з урахуванням його особливостей);  
Система роботи автора стимулює учнів до отримання знань про здоровий 

спосіб життя, взаємозв’язок організму із природним, техногенним та соціальним 
оточенням; навчання безпечної поведінки;  забезпечення психологічно 
комфортного середовища; покращення функціонального стану організму; 
підвищення адаптаційних можливостей та формування мотивації до здорового 
способу життя; виховання потреби в здоров’ ї як важливої життєвої цінності. 
 
 



Результативність представленого досвіду 
Цілеспрямоване та систематичне впровадження комплексу 

здоров’язберігаючих технологій позитивно впливає на формування особистості, 
компетентної у питанні збереження і зміцнення власного здоров’я і здоров’я 
оточуючих.  
За час роботи у ліцеї команда ліцею здобувала перемоги у Спартакіадах області 
та м. Фастова у загальному заліку. 
Спартакіади учнів шкіл – інтернатів Київської області( м. Бровари) 
2007 рік  – IX Спартакіада, І місце 
2008 рік  – X Спартакіада, ІІ місце 
2011 рік   – XIІ Спартакіада, ІІ місце.  
В тому числі: 
Баскетбол – ІІ місце 
Тимошенко Юлія, Пухлякова Маргарита, Кравченко Олена, Божнюк Аліна, 
Корусь Світлана, Федоренко Марина 
Легка атлетика – ІІ місце 
Гаврильченко Марія, Пухлякова тамара, Солодова марія, Сорокін Гліб, 
Колосовський Ярослав, Дубас Михайло 
Спартакіади учнівської молоді ( м. Фастів ) 
2008 рік – Баскетбол, ІІІ місце 
                    Легкоатлетична естафета, ІІІ місце 
2009 рік –  Баскетбол, ІІІ місце 
                   Легкоатлетична естафета, І місце 
                   Легкоатлетичний крос, І місце 
2011 рік  – Легкоатлетична естафета, І місце 
2012 рік – Легкоатлетична естафета, ІІІ місце 
                   Легкоатлетичний крос, ІІІ місце 
2013 рік  – Легкоатлетична естафета, ІІ місце 
                   Легкоатлетичний крос, ІІІ місце 
                   Баскетбол, ІІ місце 
2014 рік  – Легкоатлетична естафета, ІІІ місце 
                    Легкоатлетичний крос, ІІІ місце 
                    Баскетбол, ІІ місце 
2014 – 2015 навч. Рік 
Спартакіада м. Фастів 
Баскетбол, ІІ місце ( Скурський В., Чернов В., Цюцюра М.,9 – А клас)  
Легкоатлетична естафета до Дня Фізкультурника – І місце  
Учні Цюцюра М. (9 – А клас), Воєводкін Д. ( 9 – А клас) ставали чемпіонами не 
лише Київської області. Вони виборювали ІІІ місце на Чемпіонаті Європи та І 
місце Відкритому Чемпіонаті (Швейцарія) відповідно. 
 



 

Причини і 
наслідки

порушення 
здоров'я 
дитини

Увага до питання здоров'я школярів суттєво 
зросла. Про несприятливість у даній сфері говорять 
давно, але сьогодні ця проблема стоїть дуже гостро. 

Зростання навчального
навантаження

Призводить до
порушення постави

Діти все більше часу 
проводять за 
переглядом 
фільмів

Проводять багато часу 
за комп'ютерними іграми

Производить до 
гіподинамії

Призводить до
порушення зору

Завдання школи – зберігати, зміцнити здоров'я учнів, сформувати в 
них відповідальне ставлення до власного здоров'я.

 
 

Здоров’язберігаючі технології в  НВП

*Ранкова гімнастика;
* фізкультхвилинки, руханки;
*вправи-енергізатори;
*дихальна гімнастика;
*пальчикова гімнастика;
*звукова гімнастика;
*ігри та ігрова терапія;
*казки та казкотерапія;
*гімнастика для очей;
*кольоротерапія;
*релаксаційні паузи (звуки 

музики у поєднанні зі 
звуками природи: спів 
пташок, шум води);

* вправи для зняття 
напруження,покращення 
осанки;

* тематичні виховні години, 
свята.

* зустрічі з медичними 
працівниками

* оформлення стендів, 
стіннівок;

* фітотерапія;
* аромотерапія;

*арт-техніка;

* уроки у природі.

 



 
 
 

Типи технологій здоров’я:

Здоров’язберігаючі: 
профілактичні щеплення, 
забезпечення рухової активності, 
вітамінізація, організація 
здорового харчування

Технології навчання 
здоров’я:

введення відповідних тем до 
предметів загальноосвітнього 
циклу

Здоров’ятворчі: 
фізична підготовка, валеохвилинки, 
фізіотерапія, ароматерапія, 
загартовування, гімнастика, масаж, 
фітотерапія, арттерапія; «м’які» світло, 
колір та звук; оздоровчі сили природи: 
сонячні та повітряні ванни, водні 
процедури тощо

Виховання культури здоров’я:
ознайомлення з санітарно-гігієнічними 
вимогами, факультативні заняття з 
розвитку особистості учнів, позакласні 
й позашкільні заходи, фестивалі, 
конкурси тощо

 
 
 

Вправи на гармонізацію півкуль головного мозку:
• Помасажуйте мочки вух, потім усю ушну раковину. Наприкінці вправи

розітріть вуха руками.

• Правою рукою ритмічно поплескувати себе по тім'ячку в одне і те ж
місце, а лівою, не поспішаючи, погладжувати живіт зверху вниз або по
колу. Потім руки поміняти місцями.

• Рукою провести горизонтальну вісімку, потім обома руками.

• Права рука крутиться швидко по малому колу, а ліва – повільно по
великому колу.

• «Гребінка»: розчесати волосся подушечками пальців.

• «Цвяхи»: подушечками пальців постукати по всім 27 кісткам черепу.
• «Колечко»: По черзі і дуже швидко перебираємо пальці рук, сполучаючи в

кільце з великим пальцем вказівний, середній, безіменний, мізинець.

• «Вухо-ніс»: лівою рукою беремось за кінчик носа, а правою – за протилежне
вухо, тобто ліве.

• «Дзеркальне малювання»: покладіть на стіл чистий лист паперу, візьміть по
олівцю. Малюйте одночасно обома руками дзеркально-симетричні малюнки,
літери.

 



 

Називати кольори, а не те, що
написано:

СИНІЙ ЗЕЛЕНИЙ ЖОВТИЙ ЧЕРВОНИЙ 
ЧЕРВОНИЙ СИНІЙ ЗЕЛЕНИЙ ЖОВТИЙ 
СИНІЙ ЗЕЛЕНИЙ ЖОВТИЙ ЧЕРВОНИЙ 
ЧЕРВОНИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЖОВТИЙ СИНІЙ

(Права півкуля мозку – розпізнає кольори, ліва – читає.
У цій вправі відбувається балансування півкуль
і тренування їх взаємодії.)

 
 
 
 

Вправи для дихання:

• «Задути свічу», 

• «Зловити комара», 

• «Зігріти руки» тощо.

Неправильне дихання призводить до порушень
діяльності серцево-судинної й дихальної систем,
зниження насичення крові киснем, порушення
обміну речовин.

Для правильної орієнтації дихання виконують
рухові вправи з назвами:

 
 
 
 



 
 

Самомасаж внутрішніх органів:

• Складна екологічна ситуація особливо потребує
масажу щитовидної залози, який можна
виконати так.
Сядьте зручно. Розслабтеся, заспокойтеся. Рівно,
протяжно, на одній висоті вимовляйте звук [а].

• Вимова звука [и] в таких самих умовах активізує
роботу мозку, нормалізує функцію нирок.

• Промовляння звука [о] нормалізує стан середньої
частини грудної клітки.

• Чергування звуків [о], [и] масажує серце.

 
 
 

Релаксація:
Ще одну групу вправ складають прийоми, які заспокоюють нервову
систему, знімають напруження. У цьому випадку особливо важливим є
голос учителя та його внутрішній спокій. Під час цього – максимум
уваги забарвленню голосу й темпу вимови слів.

• «Після грози»: заплющить очі. Ви в лісі. Відгриміла гроза. Пройшов
дощ, виблискує мокре листя на березі. На траві – срібні краплі. Як
гарно пахне в лісі! Як легко дихається! Ось конвалії – вдихніть їхній
чудовий запах. Вдихайте повільно, рівно, глибоко.

• «Я в світлі райдуги» та ін.

 
 



 
Спортивний гороскоп 
   
      Як вже було  сказано - учні та молодь сьогодні веде здебільшого сидячий 
та пасивний спосіб життя. Моєю  найголовнішою метою є привити у 
молоді потребу у щоденних заняттях фізичними вправами, але це не так 
вже й легко. Більшість учнів Фастівського ліцею - інтернату є дівчата. 
Мені неодноразово приходилось спостерігати за тим, що вони виявляють 
надзвичайну зацікавленість до різних гороскопів і тому я вирішила таким 
чином зацікавити та спонукати учнів до занять фізичними вправами  
склавши  спортивний гороскоп. Як я  зажадала - учні виявили велику 
зацікавленість до такого гороскопу та намагаються звертати увагу на 
проблеми, які можуть виникнути у тих чи інших знаках зодіаку. У цьому 
календарі я  звертаю увагу читача на проблемні зони організму та 
пропоную види спорту,якими рекомендовано займатись, а також додаю 
рекомендовані комплекси вправ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
КОЗЕРІГ 

 
                                     Проблемні зони 
Кістки, суглоби та слизові оболонки. 
 
                             Рекомендовані заняття 
Щоденна ранкова гімнастика або аеробіка, комплекси вправ для 
зміцнення м’язів ніг, велоспорт, біг, ковзани, біатлон, гірські лижі, 
альпінізм, бодібілдинг. 
 
      Рекомендований комплекс вправ сприяючих зміцненню м’язів ніг 
 
Вправи виконуються в положенні сидячи на землі з опорою рук ззаду. 
 
1. Поперемінне згинання ніг, з підтягуванням їх до себе, але не 
відриваючи п’яток від підлоги, намагаючись торкнутись п’яток 
сідниць. Виконати по 10 разів кожною ногою. 
 
2. Прямі ноги злегка розведені. Поперемінне вивертання їх всередину та 
назовні. Виконати по 10 разів кожною ногою. 
 
3. Ноги зігнуті в колінах, трохи розведені. До максимуму розвести 
коліна в сторони потім звести їх. Виконати 10 разів. 
 
4. Сидячи на землі, одна нога витягнута, іншу пряму підтягнути до 
себе, до такого положення, ніби одна нога коротша за другу (ходьба 
сидячи). Цю вправу можна виконати з просуванням вперед – назад. 
Виконати 10 разів. 
 
5. Зігнуті ноги в колінах при підняти від підлоги і отряхуючи, 
розслабити їх. Виконати 10 разів. 
 
       Вище приведені вправи виконуються по 3 – 5 серій з перервою на    
       відпочинок на 10 – 15 секунд. Вправи потрібно виконувати з повною             
амплітудою, максимально розтягуючи м’язи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ВОДОЛІЙ 

 
 
                                      Проблемні зони 
  Голінь, ікри, зв’язки. 
 
                                Рекомендовані заняття 
  Вправи для тренування дихання, йога, гірські лижі, стрибки у воду. 
 
 
           Типові дихальні вправи за методикою О. Стрельнікової 
 
1. Повороти голови наліво та направо з гучним коротким вдихом 
носом. 
 
2. Нахил голови у сторони чи вперед, назад з аналогічним вдихом. 
 
3. Обіймання плечей “ – миттєво, з положення руки в сторони  
схрещу вальним рухом, щільно обхопивши руками різнойменні плечі ( 
повторювати в темпі прогулянкового кроку ). 
 
4. Темпові нахили вперед, на кожен нахил – вдих. 
 
5. Повороти тулуба вліво – вправо, на кожен поворот – вдих. 
 
6. Напівприсіди з видихом. 
 
        Виконуючи емоційний видих, ви тренуєте не тільки м’язи, а й 
нерви. Французький дослідник Бом’є стверджує, що по-різному 
виконаний носом видих впливає по-різному на точки кори головного 
мозку. 
 
          Після першого заняття об’єм легенів збільшується на 40 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РИБИ 
 
 
                                   Проблемні зони 
Кінцівки, ступні, п’ятки, лімфатична система. 
 
                          Рекомендовані заняття 
Аква - аеробіка, стрибки у воду, серфінг, водне поло. 
 
 
       Рекомендований комплекс вправ для оздоровлення ніг 
 

1. Стопи паралельно. Піднятись на носки та опуститись на повну 
стопу. Повторити 20 разів. 

2. Схопити маленьку кульку пальцями ноги, підняти на висоту 30 
см, кинути на підлогу. Повторити другою ногою. 

3. Стати на товсту книгу так, щоб пальці звисали. Спробуйте 
пальцями ухопити край книги.  

4. Вставити олівець між пальцями ніг  і спробуйте щось написати. 
5. Тримайте ступню ноги однією рукою, а другою обертайте 
великий палець у один а потім у другий бік. 

6. Ходьба боком по палиці. 
7. Перекат з носка на п’ятку, стоячи на підлозі або на палиці. 
8. Ходьба перекатом з п’ятки на носок. Корпус тримати прямо, 
голову не опускати. Положення рук довільне. Енергійний підйом на 
носок, відштовхуючись п’яткою. 
 
                                      Вправи зі скакалкою 
 

1. В. п.  – сидячи. Прокачувати скакалку від пальців до п’ятки та 
назад. 

2. В. п. – стоячи. Те саме. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
                                           БЛИЗНЮКИ 
 

                                          Проблемні зони 
Передпліччя та кисті рук, трахея, легені, нервова система. 
                                  Рекомендовані заняття 
Дихальна гімнастика, йога, зміцнюючи гімнастика для рук, масаж 
кистів рук волейбол. 
 

Рекомендований комплекс вправ сприяючих зміцненню м’язів  рук  
Вправи можна робити в будь-який час протягом дня, спочатку по 2 - 
3 рази, поступово збільшуючи навантаження до 6 - 10 разів.  

1. Руки, не напружуючи, простягнути вперед на ширину плечей. 
Повільно згинати й розгинати пальці. Потім з того самого 
положення повільно згинати і розгинати руки в зап'ястках.  

 
2. Руки простягнути вперед на ширину плечей долонями догори. 
Згинати і розгинати руки в ліктьових суглобах.  

 
3. Руки опущені вздовж тулуба долонями всередину, пальці без 
напруження стиснути в кулак. Обертати кулаки за 
годинниковою стрілкою і проти. З того самого положення 
згинати і розгинати руки в зап'ястках.  

 
4. Підняти руки в сторони до рівня плечей, потім опустити. 
Підняти руки в сторони до рівня плечей і обертати їх у плечових 
суглобах спочатку назад, потім - вперед.  

 
5. Підняти руки вгору і плавно опустити їх вниз 

 
6. Масажувати пальцями кісті з тильного і зовнішнього боків.  

 
7.  Пальцями правої руки обхопити пальці лівої руки і обережно 
відхилити їх до зап'ястка. Затримати у такому положенні 
протягом 5 с. Те саме зробити з пальцями правої руки.  

 
8.  Міцно стиснути пальці в кулак, потім розтиснути їх і 
розчепірити 

 
 

 
 



                                               
ОВЕН 

                                          
Проблемні зони 

 
Голова, очі, органи слуху та центральна нервова система. 
 
                               Рекомендовані заняття 
Гімнастика для зміцнення м’язів шиї та плечей, комплекс вправ для 
тренування очних м’язів, йога, біг на короткі дистанції, бокс. 
 

           Рекомендований комплекс вправ для зміцнення  м’язів очей 
1. Зажмурити очі ( з поступово наростаючою силою ), розплющити 
на 3 – 5 секунд. Повторити 4 – 6 разів. 

2.  В. п. – стоячи до гімнастичної стінки спиною, ноги нарізно, 
взятися за рейку вгорі по ширше. 
1 – подивитись на носок правої ноги; 
2 – перевести погляд на протилежну руку; 
3 – подивитись на носок лівої ноги; 
4 – перевести погляд на праву руку. Повторити 3 рази. 

3. В. п. стоячи біля гімнастичної стінки, захопивши перекладину 
руками. 
1 – прогнутися; 
2 – повернутись у в. п. Повторити 3 – 6 разів. 
      4. В. п. – те саме.  
          1 – 6 – колові рухи очима за годинниковою стрілкою та назад. 
          Виконати по 2 рази у кожен бік, темп повільний. 
5. В. п. – лежачи на спині, в опущених руках м’яч. 
    1 – 4 – руки вгору, стежити очима за м’ячем ( вдих ); 
     5 – 8 – руки вниз, стежити очима за м’ячем ( видих ). 
     Виконати 4 рази у повільному темпі. 
6. В. п. – лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 
1 – руки в сторони – видих; 
2 – зігнути ліву ногу в коліні, обхопити її руками – вдих; 
3 – 4 – те саме правою ногою. 
Повторити 4 – 6 разів у середньому темпі. 

1. В. п. – лежачи на спині, руки в сторони, в одній руці м’яч. 
1 – 6 – повільне перекидання м’яча в другу руку, стежачи за м’ячем 
очима. Виконати 2 рази кожною рукою ( стежити, щоб руки були 
спрямовані точно в сторони ). 
      8. В. п. – сидячи, заплющити очі. Спокійно дихати 1 хвилину.  
 
 
 



                                              
ТІЛЕЦЬ 

 
 

                                        Проблемні зони 
 
Область шиї, верхня частина попереку, голосові зв’язки. 
 
                                        Рекомендовані заняття 
 
Вправи для тренування м’язів шиї, перекачування на спині по підлозі з 
метою масажу попереку, ходіння босоніж по підлозі – для 
стимулювання активних зон на ступнях відповідаючи за носоглотку, 
а також  загартовування, дихальна гімнастика, великий теніс. 
 

     Рекомендований комплекс вправ для зміцнення м’язів шиї  
1. Виконується з положення сидячи чи стоячи. Енергійно нахиляйте 
голову то до правого, то до лівого плеча, намагаючись торкнутися 
плеча вухом. Стежте, щоб плечі не піднімалися. Робіть до 25 рухів. 
Спочатку виконувати обережно, поступово досягти різкого 
відкидання голови. Темп перемінний, починати вправу повільно, потім 
пришвидшувати рухи, змінюючи темп, закінчувати повільно.  
 

2. положення сидячи робити енергійні повороти голови вліво і вправо 
до упору. Робити до 25 разів, рахуючи поворот вліво і вправо за один 
раз. Спочатку вправу виконувати обережно. У майбутньому потрібно 
домогтися швидкого виконання вправи.  
 

3. З положення сидячи робити кругові рухи головою, ніби перекочуючи 
її по плечовому поясу. Шия при цьому рухається по поверхні 
уявлюваного конуса з максимальним кутом при вершині, в основі шиї. 
Ніс описує окружність якомога більшого радіуса. Починати рухи 
повільно, поступово нарощуючи темп. Перекочування робити 
спочатку в один бік, потім в інший. Виконувати до 25 перекочувань у 
кожен бік. Спочатку виконувати вправу обережно. 
4. Робити кругові «зміїні» рухи головою в горизонтальній площині. 
Підборіддя переміщається паралельно до підлоги, ніс дивиться тільки 
вперед. Спочатку в один бік, потім в інший. По 8 разів у кожен бік.  
 

5. Переплести руки над головою. Зберігаючи вертикальне положення, 
переміщати голову вліво і вправо у площині плечового пояса. Голову не 
нахиляти. Руки перемішаються вбік, протилежно до руху голови. 
Зробити 8—10 таких вправ, що нагадують східний танець.  

 
 
 
 
 
 



 

                                                    РАКИ 
 
 

                                          Проблемні зони 
Лице та нервова система 
                               Рекомендовані заняття 
 
Масаж лиця, прогулянки по парку, спортивна ходьба, синхронне 
плавання, серфінг, дайвінг. 
 

    Рекомендований комплекс ранкової гімнастики на свіжому 
повітрі 

1. Ходьба на місці з високим підніманням стегон, дихати довільно, 
вперед не нахилятись — 1 хв. 

2. 2. В. п. — о. с. 1—2—дугами назовні руки вгору, піднятися на 
носки, вдих; 3—4—в. п., видих. Дивитися на кисті рук. Виконати 
8—10 разів. 

3. З. В. п.— стойка ноги нарізно, руки за голову, лікті відвести 
назад. 1 — поворот тулуба ліворуч, руки в сторони долонями вгору 
(дивитись на ліву руку); 2—в. п.; З — нахил вперед, руки в сторони 
(голову підняти, прогнутися в попереку, ноги не згинати), 4 — в. п. 
Те саме праворуч. Дихання довільне. Виконати по 5—6 разів у 
кожний бік. 

4. В. п.— о. с. 1 — мах правою ногою назад, руки вгору, піднятися 
на носок (вдих); 2—в. п., видих; 3—4—те саме лівою ногою. 
Виконати 5—6 разів. 

5. В. п.— руки в сторони. 1 — мах лівою ногою вперед, оплеск 
руками під ногою; 2—в. п., 3 — нахил уперед, торкнутися пальцями 
рук підлоги; 4—в. ч.; 5—8—те саме правою ногою. Дихання 
довільне. Ноги не згинати. Виконати кожною ногою 5—6 разів. 

6.  В. п.— стойка ноги нарізно, руки вгору, пальці переплетені. 1— 
2 — пружні нахили вліво; 3—4 — те саме вправо. Ноги й руки не 
згинати Дихання довільне. Виконати 5—6 разів. 

7.  В. п.— о. с. 1 — упор присівши; 2 — ліву ногу в сторону (носок 
відтягнути, ногу не згинати); 3—упор присівши; 4—в. п.; 5—8—те 
саме правою ногою. Дихання довільне. Виконати по 5—6 разів 
кожною ногою. 

8.  В. п.— о. с. 1 — стрибок ноги нарізно, руки в сторони; 2 — в. п. 
Дихання довільне. Повторити 10—12 разів. 

 Біг у повільному темпі з переходом на ходьбу. 1—2 хв; виконати 
дихальну вправу з рухами рук. 
 



 
 

                                               ТЕРЕЗИ 
 
 
                                      Проблемні зони 
Нирки, підшлункова залоза, шкіра. 
 
                         Рекомендовані заняття 
Масаж лиця, ранкова гімнастика, гольф, великий теніс, боулінг. 
 
 
            Рекомендований комплекс ранкової гімнастики 
 
1. Ходьба, легкий біг 30-40 с, ходьба 20 с. 
2. В. п. - о. с.; руки зігнуті до плечей. На рахунок 1-2 - праву руку вгору; 
3-4 - ліву руку вгору; 5-6 - праву руку до плеча, 7-8 - ліву руку до плеча. 
Виконувати з ходьбою на місці. 
3. В. п. - о. с.; руки на поясі. На рахунок 1-2 - навприсядки, руки вниз, у 
сторони; 3-4 - в. п. (4-7 разів). 
4. В. п. - стійка, ноги нарізно, руки за голову. На рахунок 1-2 - 
навприсядки, з поворотом вправо, руки в сторони; 3-4 - в. п.; 5-6 - 
навприсядки, з поворотом вліво, руки в сторони; 7-8 -в. п. (4-6 разів). 
5. В. п. - о. с.. На рахунок 1-2 - два нахили вправо; ліву руку вгору, праву 
- вниз, вздовж тулуба; 3-4 - два нахили вліво, праву руку вгору, ліву 
вниз, уздовж тулуба (4-6 разів). 
6. В. п. - сидячи на підлозі, руки на поясі, ноги разом, носки відтягнуті. 
На рахунок 1-2 зігнути ноги, 3-4 - в. п. (5-7 разів). 
7. В. п. - лежачи на спині, руки вгору. На рахунок 1-4 - підтягнути 
зігнуті в колінах ноги до грудей, руками взятися за гомілку; 5-8 - в. п. - 
розслабитися (4-6 разів). 
8. В. п. - о. с. На рахунок 1 — стрибок на правій нозі, ліва нога вперед - 
вгору, оплеск руками під лівою ногою; 2 - в. п.; З - стрибок на лівій нозі, 
права — вперед, угору, оплеск під правою ногою; 4 - в. п. (6-8 разів). 
9. Легкий біг і ходьба 20 с. Руки дугами вперед-угору, в сторони, вдих; 
руки через сторони у в. п., видих (4-6 разів) 

 
 
 
 
 
 
 
 



СКОРПІОН 
 
                                           Проблемні зони 
Ніс, стегна, черевний прес, сечостатева система. 
 
                                    Рекомендовані заняття 
Вправи для тренування черевного пресу, східні одноборства. 
 
  Рекомендований комплекс вправ для зміцнення м’язів живота  
                      по принципу від легкого до важкого 
 
Вправа 1. В. п. – лежачи на спині, руки за голову. 1 – зігнути ноги в 
колінах до грудей. 2- випрямити ноги вверх. 3 – 4 - повернутись у в. 
п. Темп повільний. Виконати 10 разів. 
Вправа 2.В. п. – те саме. 1 – ноги злегка при підняти. 2 – ноги 
розвести. 3 – ноги з’єднати. 4 – в. п. Темп повільний. Виконати 10 
разів. 
Вправа 3.В .п. – те саме. 1 – 4 повільно підняти ноги на 
максимальну висоту. 5 – 8 повільно повернутись у в. п. Темп 
повільний. Виконати 10 разів. 
Вправа 4.В. п. – те саме. Підняти праву ногу у вертикальне 
положення під кутом 90 °, опускаючи праву ногу підняти ліву. 
Темп повільний. Виконати 10 разів. 
Вправа 5.В. п. – те саме. Підняти ноги. Виконати кругові рухи в 
один бік ( 5 разів ) та у другий бік ( 5 разів ). Відпочинок між 
підходами 5 сек. Темп повільний. Виконати 5 разів. 
 Вправа 6. В. п. – лежачи на підлозі руки вздовж тулуба. Виконати 
стійку на лопатках. Темп повільний. Виконати 5 підходів. 
Вправа 7 В. п. – лежачи на підлозі, руки за голову. Повільний сід і 
знову лягти. Цю вправу краще спочатку виконувати із 
закріпленими ногами. Темп повільний. Виконати 10 разів. 
Вправа 8.В. п. – упор сидячи ззаду. 1 – підняти праву ногу. 2 – 
підняти ліву ногу. 3 – опустити праву ногу. 4 – в. п. Темп 
повільний. Виконати 10 разів. 
 Коли ви звикнете до комплексу вправ ви можете їх виконувати у 
декілька підходів. Але пам’ятайте! Швидкість виконання  
негативно впливає на якісний результат.  
 
 
 
 
 



                                               СТРІЛЕЦЬ 
 
                                           Проблемні зони 
 
Жирові відкладення в області стегон та сідниць, поперек  та 
мускулатура. 
                                   Рекомендовані заняття 
 
Вправи сприяючі тренуванню м’язів спини та тазу, кінний спорт, 
стрільба, дартс, фітнес. 
        Комплекс вправ сприяючих зміцненню м’язів стегон та сідниць  
 

Вправа 1. Станьте прямо, коліна злегка розсуньте, носки поверніть 
усередину, руками тримайтеся за спинку стільця. Зробіть вдих, 
одночасно напружте сідничні м'язи, втягуючи живіт, і повільно 
витягніть назад ліву ногу. Викрутіть носок лівої ноги назовні і, 
продовжуючи напружувати сідничні м'язи, залишіться в цьому 
положенні, рахуючи про себе до 10. Видихніть, розслабтеся й 
повільно поверніться у вихідне положення. Потім повторіть вправу, 
піднімаючи праву ногу. Зробіть вправу 10 разів, чергуючи праву й ліву 
ноги.  
Вправа 2 . Ляжте на підлогу обличчям униз, підклавши під живіт 
подушку. Руки витягніть перед собою, долоні стисніть, підборіддя 
злегка підніміть над підлогою. На вдиху відведіть руки назад і 
торкніться стиснутими в кулаки долонями сідниць. М'язи від 
потилиці до п'ят повинні бути напружені. Видихаючи, поверніться у 
вихідне положення. Розслабтеся й почніть спочатку. Повторіть 
15—20 разів.  
Вправа 3 . Станьте прямо, ноги разом, руки вздовж стегон. Зробіть 
глибокий вдих. (При виконанні цієї вправи за глибоким вдихом по-
винен бути повільний видих). Тепер починайте біг на місці. Руки 
зігнуті в ліктях і рухаються як при звичайному бігу. Під час бігу 
досить сильно вдаряйте п'ятами по сідницях. Виконуючи вправу, 
рахуйте про себе до 50.  
Вправа 4. Сядьте на підлогу зі схрещеними ногами, руки покладіть на 
коліна. Спину тримайте прямо, плечі розправте. Тримаючи долоні 
рук на колінах, поперемінно нахиляйтеся вправо і вліво так, щоб вага 
тіла по черзі припадала на праву чи ліву сідницю. При виконанні цієї 
вправи дуже важливо, щоб спина запишалася прямою, а дихання — 
глибоким і ритмічним.  
Вправа 5 Ляжте на живіт, ноги разом, долоні стисніть у кулаки й 
підкладіть їх під підборіддя. Не згинаючи, повільно підніміть ліву ногу 
якнайвище і залишайтеся в такому положенні, рахуючи про себе до 
5. Потім повільно опустіть ногу. Те ж правою ногою. Повторіть 
вправу 20 разів, чергуючи ноги 

 
 
 



 

                                                ЛЕВИ 
                                             Проблемні зони 
 
Серце, система кровообігу, поперек. 
                                         Рекомендовані заняття 
 
Вправи сприяючі зміцненню м’язів спини, комплекси вправ для 
правильної статури, спортивні танці, фітнес. 
 
    Рекомендований комплекс вправ сприяючих зміцненню м’язів спини 
 
 
Вправа 1. Лежачи на спині, руки розведіть у бік долонями під кутом 45° 
до тулуба. Підборіддя легенько підтягніть до яремної западини. 
Випряміть ноги, п’ятки разом, носки спрямуйте на себе. Повертаємо 
обидві ступні праворуч, голову одночасно повертаємо ліворуч, погляд 
спрямовуємо на кисть лівої руки. Під час повороту голови у бік робимо 
безшумний вдих через ніс, повертаючись у в. п. – видих. Виконати  8 р 
Вправа 2. Лежачи на спині, п’яту правої ноги покладіть на носок лівої. 
Носки спрямовуєте на себе. Виконуючи скручування, мізинцем верхньої 
ноги намагатися доторкнутися до підлоги, а вухом – до підлоги з 
протилежного боку. Виконуйте скручування праворуч-ліворуч по 8 
разів. Після цього змініть положення стоп – п’ятку лівої ноги 
покладіть на носок правої і повторіть вправу. Повертаючи голову, 
робимо глибокий вдих через ніс, повертаючись у вихідне положення – 
видих через ніс. 
Вправа 3. Лежачи на спині, праву ногу зігніть у колінному суглобі, 
підніміть і покладіть стопою на ліве стегно. Ліва нога пряма, носок 
спрямований на себе. Праве коліно синхронно з носком лівої ноги 
поверніть праворуч, намагаючись доторкнутися підлоги й коліном, і 
носком. Голову повертаємо ліворуч, намагаючись доторкнутися вухом 
до підлоги. Виконуйте скручування почергово – праворуч-ліворуч по 8 
разів. Після цього змініть положення і повторіть вправу. 
Вправа 4. Лежачи на спині, зігніть обидві ноги в колінах, підтягніть 
стопи ближче до таза, при цьому поперек повинен прилягати до 
підлоги. Поверніть коліна праворуч, голову – ліворуч, щоби 
доторкнутися до підлоги. Намагайтеся не відривати від підлоги верхню 
частину спини. Вправу виконуйте праворуч-ліворуч по 8 разів. 
Вправа 5. Лежачи на спині, п’яту лівої стопи підтягніть до таза, праву 
стопу покладіть зверху на ліве стегно. Під час скручування нахиляйте 
ноги вправо, намагаючись доторкнутися коліном до підлоги, голову 
повертайте у протилежний бік. Почергово виконуйте вправу по вісім 
разів. 
  



 
 

                                               ДІВИ 
 
                                      Проблемні зони 
 
М’язи живота, черевно-кишковий тракт. 
 
                                 Рекомендовані заняття 
 
Вправи сприяючі зміцненню м’язів живота та стегон, повільний 
біг, регулярні піші прогулянки, гімнастика для м’язів живота. 
 
          Рекомендований комплекс вправ для зміцнення м’язів пресу  
 
 1. Ляжте на живіт, опираючись на випрямленні руки. Взявшись за 
стопу, підтягніть праву ногу до себе, одночасно повертаючись 
вправо. Повторіть теж саме з лівою ногою. Виконайте вправу 7 
разів у кожну сторону. 
2. Сядьте на підлогу, за плечима тримаючи гімнастичний ціпок. 
Відкиньтеся назад, але не лягайте на підлогу зовсім. Поверніться у 
в. п. Повторіть 15 разів. 
3. Сядьте на підлогу, ліву ногу витягніть перед собою, праву, 
зігнувши в коліні, покладіть паралельно стегну. Поверніться 
праворуч так далеко, як тільки зможете, поверніться у в. п. 
Повторіть вправу по 10 разів у кожну сторону 
4. Сядьте на підлогу, упор на руки ззаду. Підніміть до грудей ноги, 
зігнуті в колінах, і намагайтеся дотягтися лівою рукою до правої 
щиколотки. Повторіть вправу по 7 разів з кожною рукою. 
5. Лежачи на підлозі, підніміть прямі ноги нагору. Підніміть 
корпус, намагаючись дотягтися руками до стіп. На 5-10 секунд 
зафіксуйте це положення. Повторіть вправу 7 разів. 
                                            Рекомендації: 
      Помилково думати, що  можна виконувати вправи на одну 
конкретну зону, яку вважаєте "проблемною", - скажемо, усього 
лише " качати прес", і ненависні жирові відкладення з животика 
пропадуть. Насправді, ефективним може бути лише заняття, у 
якому гармонійно сполучаються вправи на різні групи м'язів, поряд 
із силовими тренуваннями присутні завдання на розтяжку, 
проробляються м'язи рук, спини, стегон. 
       Для початку виконуйте кожну вправу стільки разів, скільки ви 
можете, і лише поступово збільшуйте навантаження. Краще 
виконувати 1-2  підходи  3 рази в тиждень, ніж доводити себе до 
знемоги, повторюючи комплекс 4 рази  але всього лише один раз у 
тиждень. 
       Включіть улюблену музику - тоді займатися буде легше!  


