
Звіт щодо проведення відкритого секційного  

заняття з аеробіки та шейпінгу 

20 жовтня 2016 було проведено відкрите секційне заняття з аеробіки та 

шейпінгу. 

Тема заняття. Аеробіка з флексбендами (гумовими експандерами).  

Аеробне навантаження – це фізичні вправи на витривалість, котрі 

виконуються в нешвидкому темпі і вимагають значної кількості кисню протягом 

тривалого часу.  

Мета заняття передбачала формування музично-рухові вміння та навички, 

використовуючи вправи аеробіки із флексбендами під музичний супровід. 

Заохочувати студентів займатися фізичною культурою з метою профілактики 

захворювань, зміцнення здоров’я, розвитку фізичних якостей людини: 

витривалості, швидкості, сили, координації, гнучкості,  спритності. 

Формувати музично-ритмічні навички, вміння. Виховувати естетичний 

смак, пробуджувати музично-танцювальні інтереси. 

Для реалізації мети були визначені наступні завдання: 

1. Вивчити комплекс вправ з флексбендами (гумовими експандерами). 

2. Закріпити музичну комбінацію з раніше вивчених базових кроків. 

3. Сприяти розвитку силових якостей. 

У підготовчій частині заняття були використані базові кроки класичної 

аеробіки (аеробна розминка) та попередній стрейчінг (динамічний). Виконувалось 

легке навантаження протягом 3-5 хвилин для розігріву м’язів спини та кінцівок.  

Аеробне навантаження основної частини включало комбінацію 

танцювальних вправ із флексбендами. Були використані вправи: Open-step, Step 

touh, Knee-up, Grape wine, V-step, Cross та інші. 

Ця фаза заняття є головною для досягнення оздоровчого ефекту. 

Силове навантаження основної частини заняття, що тривала 10-11 хвилин,  

включала рухи, які зміцнюють силу м’язів, кісток і суглобів з різних вихідних 

положень (стоячи, лежачи на спині, животі, боці, в упорі на колінах. 

При показі вправ, який носив зразковий, чіткий характер, викладач вибирав 

правильне місце створення оптимального сприйняття.  



Вправи на розтягування та дихальні вправи в заключній частині заняття 

виконувались у повільному темпі, з повною амплітудою, що забезпечило 

поступовий перехід від навантаження, викликаних у другій частині заняття, до 

відносно спокійного стану. 

Одним із основних стимулів до секційних заняття з аеробіки для дівчат - це 

ціль до красивих форм тіла. 

Оздоровча аеробіка - один із видів рухової активності, який стимулює 

зацікавленість молоді до заняття. Ритмічна музика робить заняття аеробіки 

привабливим та емоційним. Під її впливом активізуються фізіологічні і 

психологічні функції організму: посилюється ЧСС, розширюються кровоносні 

судини, покращується обмін речовин. Музика задає не тільки ритм, але і темп 

рухів і, як наслідок, фізичне навантаження. 

Регулярні заняття аеробікою підвищують функціональні можливості 

серцево-судинної та дихальної систем, активують обмінні процеси, приводять до 

інших позитивних змін в організмі людини. 

Аеробіка - це чудовий засіб різнобічного фізичного розвитку, а оздоровча 

аеробіки - це найбільш вдала форма комплексного заняття, що розвиває фізичні 

якості. Сила, витривалість, гнучкість додати красу і здоров’я – ось формула 

оздоровчої аеробіки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Аеробна розминка 



 

 

 

 

Pre-stretch – попередній стрейчінг (динамічний) 

 

Аеробне навантаження. Виконання вправ з флексбендами (гумовими 

експандерами) 



 

 

 

 

 

 

Силовий блок  

Вправи на розвиток сили м’язів ніг 



 

 

 

Вправи на розвиток сили м’язів живота 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Post-stretch - розтяжка 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


