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1. Загальні відомості про використання тренажерів 

 та пристосувань для розвитку фізичних якостей студентами 

Здоров’я - це коштовність, і причому 

єдина, заради якої дійсно варто не лише не 

шкодувати часу, сил, праці і всіляких благ, а 

пожертвувати заради нього часткою 

самого життя, оскільки життя без нього 

стає нетерпляче та принизливе. 

М. Монтень 

Шановні студенти! 

Добре вивчивши своє тіло перед дзеркалом, задумайся над своїм 

зовнішнім виглядом. У людини повинно все бути прекрасним: і 
душа, і тіло. 

Запропоновані методичні рекомендації дадуть можливість 

виправити деякі недоліки будови вашого організму. 

Для цього потрібно запастися терпінням і - вперед до досягнення 

бажаної мети! 

Наш тренажерний комплекс охоплює всі основні групи м’язів. 

Залежно від фізичного розвитку та стану здоров’я, ви зможете 
самостійно вибрати собі комплекс вправ. 

Ідеальної фігури не існує, тому основна мета методичних 

рекомендацій - це ваше здоров’я та ваших дітей. Не чекайте 

швидкого результату на наступний день, а наполегливо йдіть до 

своєї мети та ідеалу. 

Краса, здоров’я, фізичне вдосконалення - це результат тривалої 
та наполегливої праці. У тих хто регулярно тренується, зникає на-

пруженість, скутість, рухи стають більш граційними. Людина шви-

дше і краще виконує трудові операції та довше не втомлюється. 

Загальна витривалість організму (те, що виховується за допомо-

гою циклічних вправ) - основа фізичного здоров’я, фундамент нор-

мального існування людини, як живої істоти. Але людина - це не-

просто істота, вона працює, входить у контакт з іншими людьми, 

займається господарством, розважається, виховує дітей. 

Якщо людина сильна, спритна, рухлива, то з будь-якою справою 

впорається, вона впевнена в своїх силах і не боїться можливих тру-

днощів. Якщо вона до того ж струнка і пластична, то це, як пра-

вило, товариська, вільна від комплексів, тобто цілком здорова ду-

ховно.  
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Тренажер (англ. „train” - навчання, тренування) - технічне обла-

днання чи пристосування, яке призначене для виховання та удоско-

налення рухових, професійно-прикладних навичок і умінь, а також 

медичної реабілітації (механотерапія). За допомогою тренажерів 

здійснюється цілеспрямоване формування рухових якостей (швид-

кість, швидкісно-силова витривалість, спритність, координація, си-

ла, гнучкість), які є одними з основних показників здоров’я. 

Фізичними вправами на тренажерах можна займатися тільки з 
дозволу лікаря. 

Отже, кожен, хто хоче систематично займатися на тренажерах та 

з обтяженнями, може: 

– збільшити м’язову силу; 

– підвищити м’язову витривалість; 

– збільшити гнучкість; 

– сформувати тіло; 

– збільшити міцність кісток і сухожиль, товщину хрящів і число 

капілярів у м’язах; 

– зміцнити здоров’я і збільшити фізичну підготовленість; 

– підвищити результативність в спорті; 

– збільшити потужність і швидкість; 

– послабити стреси і напруження повсякденного життя; 

– формувати позитивні думки про себе; 

– виховати дисциплінованість і посилити мотивацію, яка 
переноситься на всі інші сфери життя; 

– контролювати вагу і знижувати відсоток жиру; 

– зміцнити серце, інтенсифікувати рівень обміну речовин і 
нормалізувати тиск крові; 

– збільшити тривалість життя; 

– покращити якість життя; 

– запобігти більшості медичних проблем (наприклад, 

остеохондрозу); 

– збільшити рівень гемоглобіну і кількість червоних кров’яних 

тілець; 

– понизити в організмі рівень холестерину; 

– задовольнити потреби у змагальній діяльності. 
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До абсолютних протипоказань занять фізичними вправами 

належать такі: 

– клінічно виражена недостатність кровообігу; 

– загострення хронічної коронарної недостатності; 

– інфаркт міокарда (не менше 12 місяців після хвороби); 

– загроза загострення тромбофлебіту і ускладнень; 

– загроза кровотечі у внутрішніх органах; 

– фізичні захворювання нервової системи з порушенням її функцій; 

– захворювання крові; 

– злоякісні захворювання нирок; 

– злоякісні новоутворення (пухлини); 

– порок серця; 

– гострі інфекційні захворювання та їх ускладнення; 

– тяжкі порушення ритму серцевої діяльності; 

– артеріальна гіпертонія і стенокардія; 

– легенева недостатність із зменшенням життєвої ємності легенів 

на 50% і більше від необхідної величини; 

– вагітність більше 22 тижнів; 

– ожиріння III- ІV ступеня; 

– значна короткозорість; 

– цукровий діабет ( важка форма). 

Відносними протипоказаннями є: 

– синусова тахікардія з частотою серцевих скорочень 90-100 уда-

рів у хвилину; 

– порушення ритму екстрасистола (з частотою не вище 4:40); 

– деякі види пороків (вроджений та набутий); 

– певний період після внутрішньої кровотечі (за порадою лікаря); 

– хронічне захворювання нирок ; 

–  підвищення артеріального тиску; 

– хронічне захворювання органів дихання із зниженням ЖЕЛ на 

30- 50% від необхідної величини; 

– порушення менструальної функції; 

– цукровий діабет середнього ступеня. 
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2. Методичні поради 

Вправи повинні бути доцільно вибрані та 

 призначенні так, щоб зміцнити увесь організм  

щоб в послідовній роботі брав участь 

кожен орган і розвивався кожний мускул. 

 Георг Гаккеншмідт 

Кожен, хто хоче займатися фізичними вправами, повинен знати 

стан свого здоров’я і рівень фізичної працездатності.  
Фізичний стан передбачає визначення функціональних 

можливостей життезабезпечуючих систем, фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості. Більшість запропонованих комплексів 

можуть однаково використовуватися чоловіками і жінками. Для жі-
нок, переважно, вправи направлені не стільки на збільшення 

м’язової маси  взагалі, а на покращення осанки, зміцнення м’язів 

живота, грудей, спини, попереку і внутрішніх м’язів, усунення жи-

рових відкладень. 

Можливість чіткого дозування фізичної напруги і направленої 
дії на певну м’язову групу дозволяють за допомогою тренажерів 

вибірково впливати на серцево-судинну, дихальну і нервову сис-

теми, опорно-руховий апарат. У цьому випадку вони рекоменду-

ються в профілактичних та лікувальних цілях при ішемічній хво-

робі серця, гіпертонічній хворобі, вегето-судинній дистонії, хроніч-

них неспецифічних захворюваннях легень, артритах, артрозах та ін. 

Усе залежить від завдання, яке ви ставите перед собою, а також 

від вашої фізичної підготовленості та стану здоров’я. 

У загальному випадку, жінкам, порівняно із чоловіками, 

необхідно робити більше силових підходів і більшу кількість 

повторень. 

Необхідно пам’ятати, що чим більше м’язів бере участь у вправі 
і чим вони більші, тим менше повинно бути навантаження. 

Впродовж 2-4 тижнів, як підготовчі, використовуються вправи із 
невеликою вагою та в опорі впродовж декількох хвилин. 

Досягти кращого ефекту при заняттях на тренажерах дає 
правильне дихання - вдих через ніс і видих через рот. Дихати треба 
глибоко та ритмічно. При виконанні статичних вправ кожне 
положення можна утримувати не більше 8-12 секунд. 

Вправи повинні виконуватися із збільшенням навантаження до 

максимальних величин. При використанні методики перервної, а 
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також безперервної вправи, необхідно суворо дотримуватися 

встановлених пауз відпочинку (1 - 2 хв. між підходами). 

За допомогою цього тренажерного комплексу можна розвивати 

практично всі рухові якості, покращувати організацію занять, 

підвищувати їх зміст та емоційність. 

Тренажери використовуються як в оздоровчих цілях, так і в 

період відновлювального лікування. 

Навантаження фізичних вправ в тренувальному процесі 

Це ступінь впливу фізичних вправ на організм людини, що ха-

рактеризується обсягом та інтенсивністю. 

Пропонується використовувати 3 зони інтенсивності: 
1) мала (30-50% від максимальної); 
2) середня (50-70%); 

3) висока (75-100%).  

Високу інтенсивність іноді додатково поділяють на субмакси-

мальну (75-90%) і максимальну (90-100%). 

Велика кількість повторень (15-30 і більше разів) виконується: 

1) початковими атлетами, які хочуть позбутися зайвого жиру, 

покращити фігуру і підвищити опірність м’язів; 

2) підготовленими атлетами, які прагнуть досягнути макси-

мально рельєфної мускулатури, у цих випадках, дозування 

може бути високим (50-100 разів); 

3) при неможливості використовувати потрібне спорядження 

або інвентар, але є потреба у проведенні тренувань (сесія, 

практика); 

4) представниками певного виду спорту, у тому числі гирьового 

та армспорту; 

5) при лікуванні деяких травм, і частково - суглобів («закачу-

вання»). 

Підходи на виконання вправ 

Запланована кількість повторень однієї вправи, виконаної без 
відпочинку, називається серією або підходом. Як правило, опти-

мальний вплив на м’язову групу забезпечується виконанням 

декількох підходів однієї вправи: 

а)  з одним і тим же числом повторень і сталою вагою; 

б)  із збільшенням ваги і зменшенням кількості повторень; 

в)  із збільшенням кількості повторень і зменшенням ваги; 

г)  із сталою вагою, повторення «до відмови». 
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Із зростанням тренувань атлета змінюється і кількість підходів: 

а)  у початківців кількість серій коливається між 1 і 3; 

б)  у більш підготовлених – 3-5; 

в) при визначеній спеціалізації, де надається перевага розвитку 

окремих м’язових груп, кількість серій 6-10. Цю кількість можна 
рекомендувати тільки добре підготовленим особам. 

Скільки робити повторень? 

Від кількості повторень залежить очікуваний результат. Мала 
кількість повторень (1-5) розвиває, головним чином, силу і потуж-

ність. Середня кількість повторень (8) забезпечує ріст м’язових 

об’ємів, збільшує рельєф м’язів і локальну витривалість. Велика 
кількість повторень (більше 15) розвиває, головним чином, м’язову 

витривалість та їх рельєф, і найменш сприяє приросту об’єму 

м’язів. 

Темп виконання вправ 

Темп виконання вправ є важливим параметром тренування і ха-

рактеризується швидкістю повторень у підходах. Максимальний 

темп використовується у вправах без обтяжень або з малим обтя-

женням при прагненні зігнати вагу. Максимальний темп застосо-

вується також людиною із середньою і великою вагою, метою якої є 
розвиток швидкісної або «вибухової» сили, необхідної у житті та у 

певних видах спорту: метанні, боксі, важкій атлетиці, армспорті, 
боротьбі. 

Середній темп і ритмічне виконання вправ вважаються опти-

мальними при оздоровчих тренуваннях. Цей темп вважається також 

найкращим для всебічного розвитку та опрацювання м’язів, а також 

найбільш вдалим для впливу на внутрішні органи. 

Повільний темп використовується: 

а) при впливі на пошкодженний м’яз або суглоб; 

б) для досягнення рельєфу мускулатури; 

в) при використанні обтяжень, що не дозволяють напружуватись 

у швидкому або середньому темпі; 
г) якщо положення тіла виключає даний темп із-за небезпечності 

травм; 

д) для максимального залучення у роботу мускулатури, оскільки 

повільний темп виключає момент інерції. 
Великий ефект дає комбінування різних темпів тренування. 
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Дихання. Правильне дихання збільшує рухливість грудної 
клітки, життєву ємність легенів та оптимізує роботу організму. Ор-

ганізм сам пристосовується до роботи, тому немає необхідності 
спеціально звертати увагу на фази вдоху і видоху.  

Перерви між підходами. Час між серіями визначається по-

різному: через відновлення дихання та пульсу, за часом, через са-

мопочуття. Останній спосіб можна вважати достатньо надійним: 

організм сам підкаже, коли можна приступати до наступного підхо-

ду. У середньому відпочинок при тренуванні серіями дорівнює 1-3 

хв. При використанні суперсерії або комбінації – 20-40 сек. 

Розминка. «Якщо мало часу, краще розминка без тренування, 

ніж тренування без розминки». Розрізняють вступну або загальну 

розминку, що готує до роботи весь організм перед тренуванням, і 
локальну розминку в ході тренування, яка спрямована на опрацю-

вання тих м’язових груп, для яких призначена дана вправа. 

По закінченню заняття корисно побігати у легкому темпі 1-2 хв., 

виконати декілька вправ на розслаблення і розтягування та прийня-

ти теплий душ. Дуже корисно також поплавати в басейні або 

відкритій водоймі.  
Вибір і кількість вправ. Підбір вправ та їх кількість, особливо у 

перший рік занять, повинен бути підпорядкований принципам 

всебічного розвитку. Заняття новачків повинні містити, у тижнево-

му циклі, приблизно 13-17  вправ для всіх м’язових груп: 

№ 

з/п 

М’язова 

група 

К-сть 

вправ 

№ 

з/п 

М’язова група К-сть 

вправ 

1 Шия 1 6 Тріцепс 1-2 

4 Груди 2 9 Бедра 1-2 

2 Плечі 1-2 7 Передпліччя 1 

3 Спина 2 8 Прямі і косі м’язи живота 2 

5 Біцепс 1-2 10 Ікри 1 

Послідовність виконання вправ 

При складанні тренувальних циклів важливу роль відіграє пра-

вильна послідовність вправ.  

Тут слід дотримуватись таких правил: 

1.  Початківці, яким як правило, необхідно включати в роботу 

всі основні групи м’язів, повинні виконувати вправи зверху вниз, в 

порядку розміщення м’язових масивів. Тут необхідно звертати ува-
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гу лише на порядок вправ для м’язів антагоністів, тобто вправи для 

тріцепса повинні змінювати вправи для біцепса, м’язи спини потрі-
бно опрацьовувати безпосередньо після м’язів грудей і т.д. Деякі 
фахівці вважають, що на перше місце в такій парі необхідно ставити 

м’яз-розгинач, а на друге – м’яз-згинач. 

2. Відстаючу м’язову групу слід тренувати у першу чергу. 

Тривалість тренування 

Цей процес визначається індивідуальними особливостями ат-
летів. Початківці тренуються зазвичай – 60-80 хв., підготовлені – 

90-120 хв., дуже досвідчені – 120-150 хв. Тренування впродовж 150-

180 хв. виконують добре підготовлені атлети. Тривалість одного за-

няття, зазвичай, обернено пропорційне кількості тренувань на тиж-

день. 

План – це своєрідна дорога, яка одного разу вибрана, та в по-

дальшому сама визначає напрямок, створює умови для швидкого 

руху до мети, забезпечує його економічність і комфорт. План є без-
умовно необхідним, тому без нього тренування перетворюється у 

випадковий набір вправ та змагань. 

Тренувальний план, якби ретельно і детально він не був розпи-

саний, ніколи не може бути абсолютно точним. Різноманітні факто-

ри впливають на його розрахунок і побудову. Людина – це система 
передбачувана, тому фактична реакція на навантаження, як прави-

ло, буде відрізнятися від розрахункової. У цих умовах незворушно 

виконувати призначення тренувального плану і «не торкатись до 

керма» - означає ризикувати «вгодити в кювет». Знаючи про те, що 

однакова реакція організму неможлива, тренери і спортсмени по-

винні підходити до питань постановки тренувального процесу 

творчо, розглядаючи ті чи інші рекомендації як відносні. 
Вибираючи вид силової підготовки вибирайте і засоби загально-

фізичної підготовки – згідно зі своєю метою, задачами, можливо-

стями. 

Від теорії до практики. У цьому розділі будуть розглянуті різні 
варіанти оздоровчих і силових тренувань загального характеру. 

Тому на наступних етапах тренувань враховуються різні напрям-

ки, які визначаються цілями і можливостями тих, хто займається. 

Перевагою атлетичних вправ на тренажерах у тому, що вони мають 

цілеспрямований вплив на м’язи, дозволяють чітко дозувати наван-

таження, дають можливість включати в узгоджену роботу більшу 
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кількість м’язів тіла, одночасно або локально навантажувати неве-

ликі групи м’язів. Слід також зазначити доступність атлетизму і 
порівняти швидке досягнення поставлених цілей. Ефект від занять 

початківці починають відчувати через 4-5 тижнів після їх початку. 

Пам’ятайте! Спочатку слід брати невеликі навантаження, збіль-

шуючи їх вагу  поступово. При інтенсивних тренуваннях необ-

хідний систематичний лікарський контроль. Атлетичні тренування 

обов’язково чергувати з фізичними вправами циклічного характеру: 

ходіння, біг, плавання. Тренуйтесь регулярно. Навіть тимчасові, але 

регулярні заняття, можуть дати відмінні результати, а великі успіхи 

потребують великих зусиль. Загальне навантаження на організм 

збільшують поступово.  

3. Рекомендації з техніки безпеки 

При організації занять на тренажерах та з обтяженнями необхід-

но враховувати основні вимоги гігієни, які передбачають забезпе-

чення оптимальних умов навколишнього середовища для нормаль-

ного функціонування організму; необхідно дотримуватися правил 

техніки безпеки (попередження травматизму і розвитку перенапру-

ження). 

Тренажери повинні бути невеликими, відповідати естетичним 

вимогам, бути надійними та доступними в користуванні, мати 

можливість дозувати навантаження, відповідати антропометричним 

та функціональним властивостям тих, хто займається. 

Одяг повинен мати малу теплопровідність, гарну повітропрони-

кність, еластичність, невелику масу. Цим вимогам відповідають 

шерстяні та бавовняні тканини. Взуття повинно бути легким і 
відповідати розміру ноги. 

При виконанні вправ на тренажерах слід дотримуватись таких 

правил: 

1. Обов’язково користуйтеся послугами страхуючих. 

2. Використовуйте додаткові упори на обладнанні, якщо у вас 

не має страхуючого. 

3. Неодмінно користуйтеся замками на штанзі. 
4. Довго не затримуйте дихання, бо це може призвести до 

втрати свідомості. 
5. Не займайтеся в переповненому залі. 
6. Завжди сумлінно розминайтеся. 
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7. Зберігайте правильне вихідне положення в усіх вправах. 

8. Застосовуйте важкоатлетичний пояс і "лямки", коли 

піднімаєте великі обтяження (тяга, присідання та ін.) 

9. Не дозволяйте втягнути себе в суперечку, піднімаючи вагу 

більшу тієї, що ви в змозі подолати. 

10.  Оволодівайте якомога більш широким колом знань про 

тренування на тренажерах та з обтяженнями. 

11.  Підтримуйте належний порядок у залі. 
При перших негативних відчуттях: 

1) негайно припиніть заняття; 

2) покладіть холод на травмовану поверхню, щоб попередити 

появу пухлини; 

3) якщо стався зрив шкіри, то промийте травмоване місце 
теплою водою, а потім накладайте мазь, відповідну до характеру 

травми; 

4) при сильній кровотечі накладіть вище травми джгут або 

давлячу пов’язку і терміново викличте лікаря. 

Сама висока ефективність занять фізичними вправами 

спостерігається у певну пору дня (з 10 до 14 год. та із 17 до 20 год.) 

4. Самоконтроль 

Частота серцевих скорочень (ЧСС) – найбільш варіативний 

показник навантаження. Підрахунок пульсу можна провести на 
променевій артерії, або притиснути судини до кістки в області 
скроні. ЧСС за 1 хв. визначається шляхом підрахунку серцевих ско-

рочень впродовж 10 сек. і множенням на 6. Пульс у спокої складає 
60 - 80 уд. за хвилину (у жінок – на 10% більший). При 

інтенсивному навантаженні пульс не повинен підвищуватися більш, 

ніж в 2 рази. 

Показники навантажень  

в залежності від ЧСС 

Пульс за 10 сек. Навантаження 

19-22 Середнє 
23-27 Велике 

вище 28 Максимальне 

Нормальна реакція на фізичне навантаження – це зниження 

частоти пульсу через 1 хв. на 20% , через 3 хв. – на 30%, через 5 хв. 
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– на 50 % , через 10 хв. – на 70-77% . Якщо ЧСС перевищує 
вихідний рівень (до навантаження) більш, ніж на 20 - 28 уд./хв., то 

навантаження завищене. 

Від ступеня навантаження залежить і частота дихання. У спокої 
в нетренованих вона дорівнює 16-18 циклів/хв., у тренованих – 10-

14 циклів/хв. Під час вправ частота дихання може збільшуватись до 

26-30 циклів/хв., повертаючись до вихідного рівня за 5-10 хв. 

5. Підготовча частина до практичних занять на тренажерах 

Шановні представники сильної та прекрасної статі! Якщо ви 

оберете фізичну культуру вашим постійним супутником на все 

життя, то не міркуйте – треба займатися чи ні.  
Тренажерна техніка має дуже високу ефективність. В системі 

засобів фізичного виховання студентів застосування тренажерів є 
одним із засобів зміцнення здоров’я, зниження захворюваності і пі-
двищення розумового та фізичного рівня. 

Найважчим є перший крок, зробіть його! Прикладіть зусилля 

подолати лінь та сором’язливість. Для виконання запропонованих 

вправ необхідно мати не тільки час, а й цілеспрямованість, 

терпіння та силу волі. М’язовий голод – проблема здоров’я сучас-

ної людини. 

І тільки того, хто буде дотримуватися порад, очікує нагорода 

- грація, краса, здоров’я, сила і вічна молодість. 

Розминка 

Підготовча частина заняття – 5-7 хвилин. Виконуються вправи 

на розтягування м’язів, а також вправи для збільшення амплітуди 

рухів в суглобах. Це різні вправи для рук, ніг, тулуба, різні види 

ходіння, бігу та стрибків. 

Починати вправи потрібно з ходи на місці до 1 хв. 

Вправа №1. В.п. – ноги на ширині плечей, кисті стиснуті у 

кулак, до плечей. Підняти руки вгору, із напругою м’язів опустити 

до вихідного положення. Відвести руки в бік із напругою м’язів, 

привести кисті у в.п. (виконати 4-5 разів). 

Вправа №2. В.п. – ноги нарізно, ліва рука за спиною, права над 

головою, тулуб нахиляється вліво. Нахил тулуба вправо, 

положення рук змінюється (виконати 3-4 рази в кожен бік). 
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Вправа №3. В.п. – ноги нарізно, руки на поясі. Відвести лікті 
назад, прогнутися. Нахил тулуба уперед, прогнутися (виконати 4 ра-

зи). 

Вправа №4. В.п. – ноги нарізно, руки до плечей. Колові рухи в 

плечових суглобах вперед, потім назад (виконати 5-6 разів). 

Вправа №5. В.п. – руки на поясі. Розвернути тулуб вліво, 

відвести ліву руку в бік. Повторити це в правий бік (виконати 3 ра-

зи в кожен бік). 

Вправа №6. В.п. – ноги нарізно, руки на поясі. Колові рухи 

тулуба вправо, потім вліво (виконати 5-6 разів в кожен бік). 

Вправа №7. В.п. – ноги нарізно. Присісти (стопи на підлозі), 
руки вперед (виконати 5-6 разів). 

Вправа №8. В.п. – стоячи, руки вперед - в бік. Махові рухи 

ногами вперед (носком ноги торкатись долоні руки) (виконати  

4-5 разів кожною ногою). 

Вправа №9. В.п. – ноги нарізно, руки внизу. Руки вгору - вдих, 

руки вниз – видих (виконати 3-4 рази). 

Комплекси вправ з диском 

Дуже зручно, на заняттях  в розминочному процесі або виконанні 
вправ з обтяженнями, використовувати диски від штанги. Методика 
виконання вправ з дисками майже аналогічна методиці з гантелями. 

Вправа №1.  В.п. – стійка, ноги нарізно, 

диск за головою хватом за краї. Присідання з 
диском 15-20 разів (для розминки чотириго-

лового м’яза стегна).  

Вправа №2. В.п. – ноги нарізно, руки зіг-
нуті,  хват за краї диска (диск біля грудей). 

Піднімання диска вгору 10-12 разів (для роз-
витку м’язів плечового пояса). 

Вправа №3. В.п. – ноги нарізно, хват 
двома руками за верхній край диска, долоні 
до середини. Піднімання диска вгору по вер-

тикалі, згинаючи руки в ліктях, а потім роз-
гинаючи їх 10-14 разів. При підніманні диска 
робити вдих, а при опусканні – видих (для 

розвитку м’язів плечового пояса, згиначів та 
розгиначів рук). 
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Вправа №4. В.п. – ноги нарізно, захват 
за краї диска, долоні назовні.  Згинання 

рук у ліктьових суглобах 12-14 разів. Ди-

хати рівномірно, без затримок (для роз-
витку згиначів рук (біцепсів)). 

Вправа №5. В.п. – ноги нарізно, хват 
унизу за краї диска. Піднімання прямих рук 

вгору 8-10 разів. При підніманні диска ро-

бити вдих, а при опусканні – видих (для ро-

звитку м’язів плечового пояса). 

Вправа №6. В.п. – нахил тулуба 

вперед, ноги нарізно, хват унизу за 

краї диска. Згинання рук в ліктях, під-

німаючи диск до торкання грудьми  - 

12 разів. При підніманні диска робити 

вдих, а при опусканні – видих (для ро-

звитку м’язів рук та спини). 

Вправа №7. В.п. – диск за головою, 

хватом за краї. Згинання і розгинання ту-

луба. Ноги тримати прямі. Дихання: вдих 

при розгинанні тулуба, видих – при зги-

нанні (для розвитку м’язів спини). 

Вправа №8. В.п. – ноги нарізно, диск 

хватом за отвір. Нахили тулуба в один та 

інший бік 20-25 разів (для розвитку 

м’язів  попереку). 

Вправа №9. В.п. – ноги нарізно, диск 

хватом за краї, лікті зігнуті та притисну-

ті до тулуба на рівні живота. Швидкі 
повороти тулубом 20-50 разів. Дихання: 

вихідне положення – вдих, поворот – 

видих (для розвитку м’язів живота та 

попереку). 
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Вправа №10. В.п. – диск за головою, хва-

том за краї. Випад правою та лівою з повер-

ненням у вихідне положення 8-10 разів. Ту-

луб тримати вертикально. Дихання: випад – 

вдих, основна стійка – видих (для розвитку 

м’язів ніг). 

Вправа №11. В.п. – ноги нарізно, диск за 
головою хватом за краї. Згинання і розгинан-

ня рук, зберігаючи плече у вертикальній по-

зиції 8-12 разів (для розвитку трицепсів рук). 

Вправа №12. В.п. – ноги нарізно, носки на 

підставці (5-8 см), п’ятки на підлозі, диск за 

головою хватом за краї або перед собою. Під-

німання навшпиньки 15-20 разів. Дихання рів-

номірне, без затримок (для розвитку м’язів ли-

тки та стопи). 

Вправа №13. В.п. – нахил вперед, ноги 

нарізно, хват внизу за краї диска. Згинання і 
розгинання рук почергово в ліктьовому суг-
лобі, піднімаючи диск до торкання грудей 

12-14 разів (для розвитку мязів рук і спини).  

Вправа №14. В.п. – ноги нарізно, хват 
внизу за краї диска. Нахил вперед та ви-

прямлення тулуба з підняттям рук вгору 

10-12 разів (для розвитку м’язів спини).  

Вправа №15. В.п. – ноги нарізно, диск 

за головою. Колові оберти тулуба в один 

та інший бік (для розвитку м’язів тулуба).  

Вправа №16. В.п. – ноги нарізно, диск три-

маємо перед собою. Згинання і розгинання рук 

в ліктьовому суглобі, виконання рухів вперед-

вгору (для розвитку та укріплення м’язів пле-

чового поясу).  
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6. Виконання вправ на тренажерах 

1. Квадрицепс-біцепс машина 
для чотириголового м’яза стегна 
Це універсальний тренажер для ніг, 

що вдосконалює великі м’язи передньої 
і задньої поверхні стегна, литконожні 
м’язи, гомілкостопні суглоби. Виконан-

ня вправи: в. п. – лежачи на спині або на 
череві, стопи закріплені за валик - од-

ночасне згинання та розгинання ніг в 

колінних суглобах (1-3 підходи по 15-20 

разів (1-3х15-20)). 

2. Біцепс-машина 
Механізм для розвитку м’язів 

передпліччя та кисті. При роботі на 
цьому тренажері приймають участь 

також грудні та спинні м’язи. Вправи 

виконуються сидячи або стоячи. 

Згинаючи руки - вдих, розгинаючи - 

видих. Після закінчення руху кисті рук 

– розслабити для поновлення 

кровообігу. Цей тренажер знімає 
психологічне напруження, яке виникає 
під час роботи на інших тренажерах з 
великою кількістю повторень та 
великою вагою. Тренажер можна 
використовувати як проміжний між 

підходами. Він виключає 
навантаження на хребет. 

  3. Гак-машина 
Тренажер призначений для зміц-

нення м’язів нижніх кінцівок. Для 

розвитку сили та силової витри-валості 
можна регулювати вагу вантажу та 

кількість повторень. Різна постанова 
стопи дає можливість додавати до роботи 

різні групи м’язів нижніх кінцівок. 
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4. Груди-машина 
Тренажер для розвитку 

м’язів грудей і виключає 
навантаження на хребет. При 

роботі на цьому тренажері 
працюють м’язи плечового поя-

са, рук, черева та спини. Це ті 
м’язи, що відіграють 

першочергову роль у підготовці 
людини до великих фізичних 

навантажень, статичних можли-

востей.  

5. Гомілка-машина 
Тренажер для зміцнення лит-

кових м’язів. Вправи на цьому тре-

нажері виконуються стоячи. Ноги 

передньою частиною стопи по-

ставленні на підніжку, важіль ле-

жить на плечах, піднімання на 
носки. 

6. Жим-машина 
Для розвитку м’язів верхнього 

плечового поясу, м’язів спини, 

черева. 

Вправа №1 (6-а). В.п. – сидячи 

обличчям до тренажера, ноги 

нарізно. Тримати руками важіль 

за рукоятки і робити рух вгору.  

Вправа №2 (6-б). В.п. – сидячи 

обличчям до тренажера, ноги 

нарізно. Тримати руками важіль за 
рукоятки і робити рух вперед.  

 

Вправа №3 (6-в). В.п. – лежачи 

на лаві. Тримати руками важіль 

за рукоятки і робити рух вгору 

від грудей. 
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7. Aрм-машина 
Сприяє розвитку силових та 

швидкісно-силових якостей, понов-

лює нормальну роботу променево-

зап’ясного та ліктьового суглобів. 

При виконанні вправ на тренажері 
потрібно кистю руки обхопити 

ручку. Вправи виконуються почерго-

во правою та лівою руками. Наван-

таження збільшують поступо-во за 

рахунок зміни положення блока  

і важеля. Навантаження визначається особисто і з кожним заняттям 

воно збільшується. 

8. Машина для м’язів спини 

Вправи на тренажері зміцнють і 
тонізують м’язи спини і черевного 

пресу, запобігають захворюванню 

опорно-рухового апарату. Тренажер 

використовується для відновлення 

гнучкості хребетного стовпа після 

травм та інших захворювань. Ці впра-

ви корисні для тих людей, які мають 

малорухливі та сидячі професії.   
Вправа №1. В.п. – лежачи обличчям вниз, стегна на лаві, ступні за-

кріплені, руки за головою. Нахили та випрямлення тулуба (3х10-15). 

Вправа №2. В.п. - лежачи обличчям вгору, стегна на лаві, ступні 
закріплені, руки за головою. Нахили та випрямлення тулуба (3х10-

15). Вправу можна виконувати з обтяженням. 

9. Машина “Важільна тяга” 

Для зміцнення м’язів середньої час-

тини спини і найширших м’язів спини. 

Тримаючи руками ручки важіля, наван-

таженого дисками, виконують:  

а) тягу важіля до живота, згинаючи та 
розгинаючи руки у ліктьових суглобах; 

б) тягу важіля прямими руками, випря-

мляючи та згинаючи тулуб у тазобед-

ренному суглобі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

10.  Бруси-машина 
Вправи, які виконуються на цьому, 

тренажері, розвивають м’язи верхніх 

кінцівок і плечового поясу, м’язи 

черевного пресу, спини і тулуба. Ці 
вправи сприяють укріпленню 

дихальних м’язів, збільшенню леге-

невої вентиляції та газообміну, рух-

ливості грудної клітки, формуванню 

гармонійного повного дихання. 

 Вправа №1. В.п. - вис. Піднімання прямих ніг до прямого кута (з 
вантажем і без нього). 

 Вправа №2. В.п. - вис. Статичне утримання прямих ніг під прямим 

кутом (3-5 сек). 

 Вправа №3. В.п. - упор на руках. Пересування вперед і назад 

вздовж брусів. 

 Вправа №4. В.п. - упор на ліктях (руках). Махи вперед і назад. 

 Вправа №5. В.п. - упор на ліктях. Піднімання зігнутих ніг до 

грудей. 

 Вправа №6. В.п. - упор на руках. Згинання та розгинання рук. 

 Вправа №7. В.п. - упор на руках. Згинання та розгинання рук з об-

тяженням на поясі чи на ногах. 

11. Машина для присідання 

Вправи на цьому тренажері 
розвивають м’язи тулуба та ніг. Систе-

матичні заняття допомагають зберегти 

еластичність м’язів і сухожиль, відно-

вити нормальну функцію суглобів, по-

зитивно впливають на діяльність диха-

льної та серцево-судинної систем, 

сприяють покращенню обміну речовин, 

кровопостачанню м’язів і внутрішніх 

органів. На перших заняттях вправи 

виконуються з мінімальною вагою. 

Виконання вправи – присідання зі 
штангою на плечах, ноги на ширині 
плечей. 
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12. Лава горизонтальна 
Заняття на цьому тренажері 

зміцнюють м’язи грудної клітки, 

плечового пояса, покращують діяль-

ність дихальної та серцево-судинної 
систем. На цьому тренажері можна 
виконувати різні вправи з обтяженнями 

(гантелями, дисками, штангою). 

Вправи виконуються сидячи та лежачи, 

що повністю виключає тиск на хребет. 
Вправа №1. В.п. – сидячи. Піднімання і опускання прямих рук з 

гантелями через сторони. 

Вправа №2. В.п. - сидячи, руки з гантелями в упорі на колінах. 

Повороти кистей рук вправо - вліво. 

Вправа №3. В.п. - сидячи. Згинання та розгинання рук з обтя-

женнями в ліктьових суглобах. 

Вправа №4. В.п. - лежачи на спині. Жим важіля тренажера вгору 

– видих, у в.п. - вдих. 

Вправа №5. В.п. – сидячи, гантелі біля плечей. Руки вгору – 

видих, руки у в.п. – вдих (жим важіля сидячи). 

Вправа №6. В.п. - лежачи на спині, гантелі у руках зверху. Опус-

кання і піднімання гантелей вгору - вперед. 

Вправа №7. В.п. – сидячи, ноги нарізно. Опускання і піднімання 

гантелей вгору - вперед. 

Вправа №8. В.п. - лежачи на череві, руки прямі в сторони (з 
обтяженням). Опускання і піднімання прямих рук. 

Вправа №9. В.п. - лежачи на спині, руки прямі з гантелями вго-

рі. Опускання рук за голову і підйом у вихідне положення (пуло-

вер). 

Вправа №10. В.п. – лежачи на спині, руки прямі вгорі з гантеля-

ми. Згинання та розгинання рук у ліктьових суглобах. 

Вправа №11. В.п. – лежачи на спині. Піднімання і опускання 

прямих рук з гантелями через сторони. 

Вправа №12. В.п. – о.с., гантелі в руках. Рівновага по черзі на 
правій та лівій нозі, руки вгору - вперед. 

Вправа №13. В.п. – лежачи на спині. Руки з гантелями вгорі, 
схрещування рук і відведення їх в сторони. 
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Вправа №14. В.п. – лежачи на спині, гантелі внизу. Робити 

колові рухи руками, не згинаючи їх у ліктьових суглобах. 

Вправа №15. В.п. – сидячи, руки з гантелями внизу. Обертання у 

плечових суглобах вперед і назад (руки прямі). 
Вправа №16. В.п. – сидячи, руки з гантелями біля плечей. 

Обертання у плечових суглобах вперед і назад. 

13. Лава Скотта 
Це унікальний тренажер для 

розвитку м’язів передпліччя і кисті. На 
цьому тренажері також можна 
тренувати м’язи грудей та спини. 

Вправи виконуються сидячи, що дає 
можливість уникнути травм при значних 

обтяженнях. Необхідно обрати зручне 
для себе положення, спираючись 

ліктями або передпліччям на підставку, 

взяти гриф і згинати руки (при згинанні 
- вдих, при розгинанні – видих). Після 

кожного руху можна розслабити кисті 
для відновлення кровообігу. Цей 

тренажер знімає психологічну напругу, і 
його можна використовувати у 

проміжку між іншими вправами з 
невеликою вагою для розслаблення . 

14. Лава для жиму горизонтальна 
Тренажер для розвитку сили 

м’язів рук, грудей, плечового 

пояса та витривалості черевного 

пресу. Вага штанги збільшується 

поступово по 5-10 кг. 
Виконання вправи: в.п. – лежачи 

на спині. Жим штанги (середнім, 

вузьким або широким хватом). Кі-
лькість підходів і підйомів зале-

жать від поставленої мети – розви-

ток сили (3-4 повторення) або си-

лової витривалості (6-8 повто-

рень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

15. Лава для жиму лежачи 

на спині під від’ємним кутом 

Тренажер призначається для 

розвитку м’язів плечового пояса 

та нижньої частини м’язів 

грудей. Незвичайність пози дає 
можливість ефективно і 
різнобічно впливати на м’язи 

грудей.  

 

16. «Римський стілець» для 

піднімання та опускання тулуба 
Вправи на цьому тренажері 

зміцнюють, тонізують м’язи спини і 
черевного пресу, запобігають 

захворюванню опорно-рухового 

апарату і шлунково-кишкового 

тракту, активізують кровообіг, 
покращують обмін речовин. Цей 

тренажер використовується для 

відновлення гнучкості хребта. 
Вправи на тренажері можна 
виконувати з обтяженнями і без них. 

Виконання врави: в.п. - сидячи на 
лаві, гомілкостопи фіксуються під 

валиками (різне положення кута 
нахилу лави регулюється особисто). 

Піднімання та опускання тулуба (3-

4х10-15). 

 

17. Машина-тріцепс 
Виконання вправи: в.п. – стоя-

чи, хват руками за рукоятку. Роз-
гинання і згинання рук в ліктьо-

вому суглобі (3-4х10-15). 
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18. Машина дельта-тріцепс 
Тренажер призначений для розвитку 

середньої та задньої частин дельтовид-

них м’язів і м’язів розгинання рук.  

Виконання вправи: жим штанги ши-

роким хватом від грудей  стоячи  з 
опорою спиною на похилу лаву. 

 

19. Пуловер-машина 
 Тяга важіля блокового при-

строю  зігнутими руками в лікте-

вому суглобі зверху вниз. Вправа 
для розвитку грудних м’язів, най-

ширших м’язів спини та зміцнення 

м’язів черевного пресу.  

 

20. Машина Гакеншмідта 
Для розвитку м’язів стегна 

(жим ногами). Цінність вправи в 

тому, що при максимальному на-

вантаженні немає навантаження на 
хребет. 

Виконання вправи: в.п. - лежа-

чи на спині, впираючись стопами у 

важіль тренажера. Розгинання та 

згинання ніг у колінних суглобах.  

21. Гребний тренажер 

Стимулює серцево-судинної та 
дихальної системи, розвиває ае-

робні джерела енергозбереження. 

Виконання вправи – згинання, 

розгинання рук в ліктях з відхи-

ленням спини назад.  
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20. Вправи для м’язів  

      черевного пресу 
Вправа 1 (22-а). В.п. - ле-

жачи головою вниз на гімнас-

тичній лаві під кутом,  (стопи 

ніг фіксуються і утримують 

все тіло) – згинання і розги-

нання тулуба  

Вправа 1 (22-б). В.п. – ле-

жачи на гімнастичній лаві під 

кутом, руки утримують тіло 

хватом за головою, піднімання 

прямих ніг (зігнутих ніг в колі-
нах) до вертикального поло-

ження (22-б) – м’язи живота 
працюють у зворотньому на-

прямку. 

 

23. Машина для розвитку 
рук та спини 

Для розвитку найширших 

м’язів спини та рук.  

Виконання вправи – тяга 
штока блокового пристрою 

зверху вниз за голову, у по-

ложенні сидячи.  

 

 

24. Дельта-машина 
Для розвитку пучка дель-

товидних м’язів плечового 

поясу. 

Виконання вправи – тяга 
штока від колін до підборіддя, 

лікті рук в русі направлені 
вгору.  
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25. Машина «Крила спини» 

Вправа зміцнює прямі м’язи спи-

ни, м’язи живота і нижню частину 

широко-плечевих м’язів. 

Виконання вправи – сидячи, кор-

пус нахилений назад, тяга ручки 

блочного пристрою під кутом 45
о
. 

 

 

26. Силовий тренажер  

Тренажер допомагає розвивати 

силу рук і м’язів спини.  

Виконання вправи: в.п. - лежачи 

стегнами на каретці, руки прямі на 
поручнях - згинання рук у ліктевих 

суглобах і підтягування тулуба 

вгору. Площина встановлюється 

під зручним кутом для виконання 

вправи відносно фізичного розвит-

ку людини та її особистої ваги.  

 

27. Тренажер «Ручні захвати» 

Для розвитку м’язів рук і тулуба.  

Виконання вправи – пересування у 

вісі з хватом рук за різне розташу-

вання рукояток на стіні.  
 

 

28. Тренажер–профілактор Євмінова 
Виконання профілактичних вправ для хребта тулуба, під різним 

кутом на лаві Євмінова. Захопити руками ручки, що закріплені на 
лаві Євмінова, яка ставиться під певним кутом.  

Вправа №1. Самовитягування (15
о 
– 70

о
). 

Вправа №2. Почергове піднімання колін до грудей (15
о 
– 70

о
). 

Вправа №3. Одночасне піднімання колін до грудей (15
о 
– 70

о
). 

Вправа №4. Відведення ніг в сторону (вправо, вліво) (15
о 
– 30

о
). 

Вправа №5. Оберти ногами, які зігнуті в колінах (15
о 
– 70

о
). 

Вправа №6. «Підняття таза» (15
о 
– 70

о
). 
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Вправа №7. Лежачи на поверхності про-

філактора на животі, відводити ногиг на-

зад (15
о 
– 50

о
). 

Вправа №8. Лежачи на поверхності про-

філактора на животі, підтягувати тулуб 

вгору (15
о 
– 60

о
). 

Вправа №9. Лежачи на поверхності 
профілактора на животі, підтягувати ту-

луб вгору (15
о 
– 75

о
). 

Вправа №10. Піднімання прямих ніг 
перед собою до прямого кута і вище (15

о
–30

о
). 

29. Велотренажер дозволяє цілеспрямовано впливати на серце-

во-судинну і дихальну систему та енергетичний обмін. Робота на 
велотренажерах здійснюється за рахунок імітації їзди на велосипеді. 
У самому простому велотренажері в якості пристрою навантаження 

використовується маса самої людини, що займається. 

30. Бігові доріжки використовуються для імітації бігу. Швид-

кість руху бігового поля може бути різною в залежності від заданої 
програми. 

31. Диск «Здоров’я» збільшує рухливість різних відділів хре-

бетного стовпа, підвищує координацію, тренує вестибулярний апа-

рат. 

 7. Перелік вправ для заключної частини занять 

Хода в уповільненому темпі, рухи руками в поєднанні з 
диханням (1-1,5 хв). 

Вправа №1. В.п. – стійка, ноги нарізно. Підняти руки разом 

через сторони: вгору - вдих, опустити руки до плечей і вниз - видих 

(4-5 разів). 

Вправа №2. В.п. – стійка, ноги нарізно. Підняти руки вперед-

вгору - видих, згинати і розгинати ноги в колінах (пружинисті 
рухи), руки вниз – вдих (4-5 разів). 

Вправа №3. В.п. – стійка, ноги нарізно, руки внизу. Повернути 

тулуб праворуч, руки повільно йдуть за тулубом. Те саме ліворуч 

(3-4 рази). 

Вправа №4. В.п. – ноги нарізно, руки на поясі. Відвести лікті 
назад, прогнутися - вдих, лікті вперед – видих (3-4 рази). 
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Вправа №5. В.п. – стійка, ноги нарізно, руки внизу. Відвести 

руки вправо - вдих, опустити руки вниз, ноги в колінах зігнуті - 

видих. Те саме в інший бік (3-4 рази в кожен бік). 

Вправа №6. В.п. – о. с., руки на поясі. Почергове струшування 

м’язів ніг (3-4 рази). 

Вправа №7. В.п. – стійка з невеликим нахилом тулуба вперед, 

руки внизу. Рухи руками, по-черзі, вперед-назад 8-10 разів кожною 

рукою (рух лижника). 
Вправа №8. В.п. – ноги нарізно, руки за головою. Прогнутись, 

відвести лікті назад - вдих, нахилитись вперед руки опустити вниз – 

видих (6-8 разів). 

Вправа №9. В.п. – сидячи на стільці, руки на колінах. По черзі 
розслабити м’язи рук, тулуба, ніг (1 хв.). 

При виконанні запропонованих комплексів потрібно пам’ятати, 

що при недотриманні наших вказівок, заняття можуть бути не 

тільки неефективними, але й негативно вплинути на вдосконалення 

фізичних якостей та здоров’я (зокрема серцево-судинну систему). 

8. Комплекси вправ для початкового періоду 

Комплекс вправ №1 ( 3 місяці по 2 рази на тиждень) 

1 день 

1. Жим штанги лежачи на лаві (3х10). 

2. Підтягування на перекладині (3 підходи до «відмови»). 

3. Відведення рук з гантелями в сторони (3х12). 

4. Присідання зі штангою на плечах (3х10-12). 

5. Стоячи зі штангою на плечах - піднімання на носки і 
опускання (3x15-20). 

6. Лежачи на лаві, піднімання і опускання рук зі штангою за 

голову - "пуловер" (3х8). 

7. Стоячи (сидячи), піднімання і опускання рук зі штангою за 
голову (3х10). Лікті тримати вертикально і нерухомо. 

8. Піднімання штанги на біцепс (3х10). 

9. Лежачи на похилій лаві, ноги закріплені, піднімання і 
опускання тулуба (3 підходи до «відмови»). 

10. Лежачи на похилій лаві, руки за головою закріплені, 
піднімання та опускання прямих ніг (3 підходи до «відмови»). 

Паузи між підходами від 1,5 до 2,5 хв. Необхідно пам’ятати про 

повноцінний відпочинок (сон не менше 8 годин, харчування, 

відновлюючі засоби (масаж, самомасаж, лазня).  
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2 день 

1. Жим штанги лежачи на лаві (5х8 або за принципом «піраміди» - 

10, 8, 8, 6, 6 - в кожному наступному підході вага штанги 

збільшується). 

2. Лежачи на лаві, розведення рук з гантелями в сторони (4х10). 

3. Присідання зі штангою на плечах (5х8 або за принципом «пі-
раміди» - 10, 8, 8, 6, 6). 

4. Присідання зі штангою на плечах (3х10). 

5. Сидячи на лаві, штанга за головою. Жим штанги з-за голови 

різним хватом (4х8) , 

6. Стоячи, тяга штанги вузьким хватом до підборіддя (4х8). 

7. Тяга штанги широким хватом в нахилі (4х8). 

8. Вправа на тренажері - сидячи, виконувати тягу згори вниз на 

блоці (4x10). 

9. Стоячи, руки зі штангою внизу, згинання і розгинання рук (4x8). 

10. Сидячи, жим штанги із-за голови (4x10). 

11. Лежачи на лаві, жим штанги вузьким хватом (4x8). 

12. "Французький жим" штанги стоячи (4x10). 

13. Станова тяга штанги (4x6). 

14. Будь-яка вправа на прес (3 підходи до «відмови»). 

Примітка. 1. Перший і другий підходи в кожній вправі – 

розминкові, а  в  3 - 5  підходах -  робота з 
максимально вагою. 

2. Відпочинок між серіями не більше 1 хвилини. 

Комплекс вправ №2 (3 місяці по 3 рази на тиждень) 

1 день 

1. Жим штанги лежачи на горизонтальній лаві за принципом 

«піраміди» (12; 10; 8; 6; 3). 

2. Лежачи на горизонтальній лаві, розведення рук в сторони з 
обтяженнями (4x8). 

3. Присідання, штанга на грудях (4х10). 

4. Підйоми штанги на біцепс стоячи (4x8). 

5. "Французький жим" стоячи (4x10). 

6. Піднімання тулуба, сидячи на "римському стільці" (3 підходи до 

«відмови»). 

7. Піднімання та опускання ніг у висі на перекладині. 
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2 день 

1. Згинання та розгинання рук на брусах з обтяженнями на ногах, 

або без них (4x8 ). 

2. Тяга блоку вниз трицепсами (4x8). 

3. "Мертва" тяга за принципом «піраміди» (1х10, 1х8, 1х5, 1х3, 1х1). 

4. Стоячи, руки з гантелями внизу, згинання і розгинання рук у 

ліктьових суглобах (4x10). 

5. Підтягування на перекладині (3 підходи до «відмови»). 

6. Лежачи на боці на горизонтальній лаві, піднімання та опускання 

ніг (4 підходи до «відмови»). 

7. Лежачи на похилій лаві, піднімання тулуба з поворотом (вліво, 

вправо) (3 підходи до «відмови»). 

8. Квадрицепси на станку (4x10), 

9. Біцепс стегна на станку (4x10). 

3 день 

1. Присідання зі штангою на плечах за принципом «піраміди» (10, 

8, 6, 4, 2). 

2. Напівприсідання зі штангою на плечах (3x6), 

3. Жим штанги лежачи на горизонтальній лаві (4x8). 

4. Жим штанги сидячи на похилій лаві (3x6). 

5. Тяга штанги в нахилі (4x6). 

6. Підняття гантелей на біцепс з упором в стегно кожною рукою по-

черзі (4x8) . 

7. Будь-яка вправа на прес (3 підходи до «відмови»). 

Примітка. Початковий етап тренувань продовжується не менше 

5- 6 місяців. За одне тренування охоплюються всі основні м’язові 
групи, заняття проводяться 3 рази на тиждень, вправи виконуються 

в 3-5 серіях по 8-10 повторень в кожній. 

У вихідні дні, на цьому етапі, рекомендується застосовувати 

аеробні вправи: біг, велосипед , плавання . 

Не користуватися обтяженнями з максимальною вагою. 
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9. Що потрібно знати про харчування? 

Успіх занять на 50% залежить від харчування. Воно повинно 

бути раціонально збалансованим. 

Перша заповідь - не допускати голодування. 

 Спробуйте харчуватися невеликими порціями через кожних 3 

години, не переїдайте та вживайте тільки якісну та необхідну вам 

їжу. Їжа повинна мати раціональне співвідношення білків, жирів, 

вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, води. 

Білки - це «будівельний» та «пластичний» матеріал клітин і 
організму в цілому. 

Вуглеводи – енергія («паливо») для організму. 

Жири - необхідні для нормального функціонування організму, 

але їх повинно бути не більш, ніж 20 % від раціону. 

Вітаміни - підвищують працездатність організму. 

Мінеральні речовини - діють на м’язи, внутрішні органи, 

нервову систему. 

Вода - сприяє нормальному метаболізму, виводить токсини. 

Мінімальна кількість води - 2,5л на добу. 

Пам’ятайте - ні один із продуктів не має в чистому вигляді того 

чи іншого компоненту.  

Найбільш фізіологічне правильним є три- або чотириразове 

харчування:  

 

3-разове харчування 4-разове харчування 

сніданок - 30% калорій сніданок - 25% калорій 

обід - 45% калорій другий сніданок - 10 - 25% калорій 

вечеря - 25% калорій обід - 40% калорій 

 вечеря - 10% калорій 
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