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Урок № 15 

Тема уроку : Стрибки у довжину з місця.  

Мета уроку: Навчити стрибку в довжину різними способами, 

розвивати фізичну якість вибухову силу 

Одним із видів легкої атлетики є стрибок в довжину з місця. Стрибки в 
довжину з місця включені в програму спортивних змагань з 1851 року. 

Стрибок належить до природного і швидкого способу долання 
перешкод: для нього характерні короткочасні, але максимальні 
нервово-м’язові зусилля. Стрибки зміцнюють м’язи ніг і тулуба, 
розвивають такі якості як сила, швидкість, спритність, сміливість, 
навчають орієнтуватися в просторі, концентрувати зусилля. 

Звичайно, щоб не отримати ніяких травм – вивихів та переломів, 
необхідно ретельно тренуватися, весь час самовдосконалюватися. 

Перед тим як розпочати стрибки в довжину з місця треба зробити 
розминку не менше 10-15 хвилин, особливо важливі вправи для ніг. 
Дуже корисно перед стрибком пострибати на скакалці.  

Стрибок в довжину з місця складається з трьох фаз: 

 

1. Відштовхування. 
2. Польоту. 
3. Приземлення. 

 

Техніка стрибка 

Вихідне положення: стійка ноги нарізно на ширині плеч. Перед 
початком стрибка піднімаємо руки в гору, підводимось на носки, а 
потім опускаємось на напівзігнуті ноги, відводимо руки назад і 
нахиляємо тулуб вперед. Під час виконання стрибка відштовхуємось 
двома ногами і робимо водночас змах руками вперед-вгору. У польоті 



згинаємо ноги в колінах і виносимо їх вперед, а під час приземлення 
присідаємо і виносимо руки вперед, забезпечуючи тим самим м’яке і 
стійке приземлення. 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=2uNStx1uAwA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2uNStx1uAwA
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Тема уроку :Командні дії в захисті .футбол 

Мета уроку: Закріпити командним діям в захисті . 

 

Тактика гри в захисті 

Головна мета гри команди в обороні полягає в позбавленні суперника переваги в 
ігровому просторі і можливості виконувати прицільні удари у ворота з близької 
дистанції. Для цього необхідно забезпечити щільну опіку противника, порушити 
його взаємодії і якнайшвидше повернути собі контроль над м'ячем. 

Надійна організація оборони впливає істотний чином на атакуючі дії: чим вона 
надійніше, тим більше можливостей відібрати м'яч і перейти до контратакуючих 
дій. 

Частіше за все застосовують активний спосіб оборони. Втративши м'яч на 
половині противника, всі гравці негайно перемикаються на виконання оборонних 
функцій, прагнучи відібрати м'яч на самому початку організації атаки противником 
або заримувати розвиток його атаки, намагаючись тим самим виграти час, 
необхідний для повернення оборонців на свої оборонні позиції. Тактичні задачі 
оборони вирішуються за допомогою індивідуальних, групових і командних дій. [8] 

Системи гри в захисті 

Командні дії в захисті організують за допомогою певних тактичних систем гри. 
Застосовуються персональна, зонна і комбінована системи захисту. футбол напад 
захист гравець 

Кожному з цих способів властиві різні принципи протидії і декілька варіантів 
організації дій. Ці відмінності, залежать від площі, на якій ведеться боротьба з 
противником, і від активності що захищаються. У залежності від цього можна 
виділити два основних варіанти систем. 

Зосереджений захист. Застосовують її в безпосередній близькості від воріт. 
Оборонці щільно опікають гравця, що володіє м'ячем, і всіх інших гравців, 
прагнучих отримати м'яч. Густина опіки збільшується по мірі наближення до 
комірів і до м'яча. 

Захист, що Розосередився. Цей варіант застосовують по всій половині свого поля і 
на половині противника. Активні дії що захищаються ведуть проти гравця, що 
володіє м'ячем, і нападників, які готові отримати м'яч в будь-якій зоні. 



Персональний захист. Суть цієї системи полягає в тому, що кожний гравець 
команди, що захищається опікає певного гравця команди противника і контролює 
його дії незалежно від того, грає він з м'ячем чи ні. У сучасному футболі 
персональна зашита особливо широко застосовується проти технічно сильних 
футболістів, переслідуючи мета - відібрати м'яч в момент прийому. [5] 

Цей спосіб захисту має ряд позитивних сторін. До них можна віднести високу 
особисту відповідальність і активну боротьбу проти кожного нападника, 
раціональне використання сил команди. До деяких недоліків відноситься 
можливість звільнення небезпечної зони для розвитку і завершення атаки, 
небезпека індивідуального обігравання при перевазі нападника над оборонцем і, 
нарешті, трудність взаимостраховки і організації швидкого прориву після 
оволодіння м'ячем. 

Зонний захист. При цьому способі організації оборони своя половина поля 
ділиться на певні зони, кожну з яких займає оборонець. При такій організації 
оборони всю увагу зосереджують не на певному гравці, а на м'ячі. Дії що 
обороняються направлені на те, щоб позбавити нападників переваги в ігровому 
просторі, особливо на підступах до штрафної площі. Діючи в певних зонах, ті, що 
захищаються надають протидію будь-якому гравцю противника, що з'явився в цій 
зоні. 

Достоїнства зонного захисту - кращі умови для взаємодій і створення чисельної 
переваги на головному напрямі атаки противника; швидкий перехід від захисту до 
атаки. 

Слабкості зонного захисту: можливість чисельної переваги суперника в окремих 
зонах, наявність вразливих дільниць для завершення атаки, можливість вільного 
отримання м'яча суперником і просування його з м'ячем, недостатня ефективність 
при швидкому прориві противника, відсутність персональної відповідальності за дії 
найсильніших гравців суперника. 

Зонна система захисту може успішно застосовуватися проти команд, що атакують 
переважно повільно, і в тому випадку, якщо у противника відсутні швидкі гравці, 
що володіють високою індивідуальною майстерністю обводки і завершального 
удару. При зонному захисті застосовується розставляння: 1 + 3 + 2 + 4; 1 + 3 + 3 + 
3; 4 + 2 + 4;4 + 3 + 3;4 + 4 + 2. [3] 

Комбінований захист. Цей спосіб організації захисту найбільш поширений. Суть 
його полягає в одночасному використанні принципів персонального і зонного 
захисту: одні гравці команди персонально відповідають за певних противників, а 
інші діють у відведених зонах. У залежності від обстановки гравці можуть 
перемикатися з персонального держания на гру в зоні і навпаки. Кількість гравців, 
діючих за тим або інакшим принципом, залежить від задач команди, що 
захищається. 

Розрізнюють декілька варіантів комбінованого захисту: 

Три оборонці опікають трьох нападників, четвертий - «вільний» оборонець грає в 
зоні позаду своїх партнерів, забезпечуючи їх підстраховування. Така гра в захисті 
позбавляє нападників вільного ігрового простору і створення переваги за 
допомогою довгих передач з флангів або з центра поля в зону штрафної площі. Це 



набагато знижує результативність атак суперника і ускладнює дії гравців на 
флангах. 

Два центральних оборонці, розташовуючись в лінію, діють у відведених для них 
зонах, а два крайніх здійснюють персональну опіку крайніх нападників. При такій 
системі лівий центральний оборонець забезпечує підстраховування лівого 
крайнього і правого центрального оборонців і навпаки. 

При грі в середній зоні противнику надається свобода дій і віддається ігровий 
простір. По мірі наближення до штрафної площі всі гравці команди, що 
захищається перемикаються із зонного способу на персональну щільну опіку що 
атакують. 

Оборонці і півзахисники «тримають» персонально найближчих до м'яча 
нападників, а дальні від м'яча гравці охороняють відповідні зони. [6] 

Сильна сторона комбінованої системи захисту полягає в поєднанні щільної опіки 
найсильніших гравців суперника і створенням чисельної переваги на головному 
напрямі атаки. Внаслідок цього комбіновані захисти відрізняються найбільшою 
міцністю і для їх подолання потрібно більш складна тактика нападу. 

Групові тактичні дії 

Оборону організують узгодженими колективними діями. Дії двох, трьох і більшого 
числа оборонців прямують на надання допомоги партнеру, ведучому боротьбу 
проти гравця з м'ячем. 

До групових тактичних дій відносяться: підстраховування, перемикання і груповий 
відбір м'яча. 

У ході атаки трапляється так, що оборонцям доводиться діяти проти чисельно 
перевершуючого противника. Це відбувається, коли противник, відібравши м'яч, 
швидко почав контратаку, а оборонці не зуміли повернутися на свої позиції. У 
цьому разі гравця, що володіє м'ячем, атакує одного з найближчих до нього 
оборонців, інші займають таку позицію, щоб можна було перехопити передачу або 
утруднити прийом м'яча. При чисельній меншині найбільш ефектно розташування 
оборонців по діагоналі, а на фланзі неприкритий один з нападників. 

При рівності гравців оборонці взаємодіють, постійно підстрахувати, 
перемикаючись на гравця, що виходить до комірів і погоджено відбираючи м'яч.  

Підстраховування полегшує щільну опіку суперника. Забезпечує її задній 
центральний оборонець. У інших лініях цю роль звичайно виконує найближчий 
партнер. Суть підстраховування складається в створенні короткочасної чисельної 
переваги в зоні дії гравця з м'ячем. У момент атаки що володіє м'ячем найближчий 
до атакуючого партнера оборонець займає позицію, яка дозволила б перекрити 
можливий напрям передачі, удару або обводки. 

У ході гри необхідна підстраховування не тільки партнерів, але і певної, найбільш 
небезпечної зони. У цьому випадку ті, що страхують розташовуються між 
партнером і противником з таким розрахунком, щоб вийти до м'яча, посланого в 
небезпечну зону, раніше за суперника. 



При оборонних діях дуже часто виконують перемикання, суть якого складається в 
передачі опікуваного гравця партнеру. Застосовують його, коли противник 
звільняється від свого хранителя. 

Груповий відбір м'яча - важливий прийом взаємодії що захищаються. Його 
використовують при зустрічних переміщеннях, нападаючих, при створенні штучно 
положення «поза грою», а також при зонному захисті. Узгодженими діями ті, що 
захищаються ставлять противника в такі умови, в яких він може втратити контроль 
над м'ячем. 

Групові дії залежать від тактичної системи гри команди і від тактики гри суперника. 

Індивідуальні тактичні дії 

що Обороняються вимушені боротися з атакуючим суперником, діючим з м'ячем і 
без м'яча. Успіх індивідуальних дій залежить від уміння гравця опікати суперника. 
Це уміння засновується на раціональному виборі місця і способу протидії 
нападнику. Щоб вибрати правильну позицію, оборонцю треба уважно стежити за 
діями суперника, партнерів і за м'ячем. Постійно міняючи свою позицію, він прагне 
скоротити, виграти ігровий простір у нападника, перекрити найбільш небезпечну 
зону атаки, постійно опікати підопічного і в той же час страхувати партнера, а у 
разі необхідності - надавати йому допомогу.  

Характер індивідуальних дій залежить від системи гри своєї команди і команди 
суперника, від приватної задачі, поставленої перед оборонцем, і від індивідуальної 
тактики суперника. 

Індивідуальні тактичні дії здійснюють раціональним вибором місця, финтов, 
способів перехоплення, вибивання і відбору м'яча. 

Дії проти гравця з м'ячем. У боротьбі з таким гравцем головна задача оборонця - 
протидія пересування до комірів і нанесення удару у ворота. Для успішних дій 
оборонець повинен розташуватися між підопічним і своїми комірами, намагаючись 
відтіснити його до бічної лінії і позбавити можливості рухатися під кутом до комірів. 
Оборонцю треба зайняти таку позицію, яка не дозволяла б нападнику просуватися 
в небезпечну зону для атаки воріт і відкривала шлях в зону, де можна відібрати 
м'яч у нападника. Коли м'яч веде нападника, оборонець повинен пересуватися 
перед ним і вишукувати зручний момент для відбору м'яча. Атакувати краще в той 
момент, коли противник на мить втрачає контроль над м'ячем. Проти гравця, який 
добре володіє финтами, треба бути особливо обачним. Для того щоб не попастися 
на помилкові дії суперника, необхідно уважно стежити за м'ячем. 

У свою чергу, вихід боротьби оборонця з нападником часто залежить від финта, 
вживаного оборонцем. 

Найбільш важкі дії оборонця проти нападника в безпосередній близькості перед 
комірами. У цій зоні оборонцю треба грати впритул з суперником, щоб не дати 
йому виконати удар по комірах. 

Дії проти гравця, що не володіє м'ячем. Оборонець прагне позбавити його 
ігрового простору, утруднити вибір місця і отримання м'яча. Для цього він вибирає 
таку позицію між противником і м'ячем, яка заважала б свободі його переміщень і 



дозволяла вийти до м'яча раніше, ніж це зробить нападника. Успіх цих дій 
залежить від уміння постійно тримати в поле зору свого підопічного і м'яч. Зміна 
позиції визначається місцем рас положення противника і м'яча. Чим ближче 
противник знаходиться до комірів і м'яча, тим уважніше і щільніше треба 
«тримати» його. Коли ж підопічний розташовується далеко від воріт і м'яч 
знаходиться на великій відстані від нього, оборонцю треба грати на перехоплення 
будь-якої передачі.  

Нападники часто прагнуть «відірватися» від свого хранителя і вийти на вільне 
місце, щоб отримати м'яч. Щоб перешкодити цьому, оборонцю важливо вчасно 
перегородити йому шлях і перешкодити просуванню уперед. Якщо противнику все 
ж вдалося вийти на вільне місце, його потрібно атакувати в момент прийому м'яча, 
позбавивши можливості зробити точну передачу або нанести удар у ворота. 

Тактичні обов'язки гравців захисту 

Тактика гри воротаря. Сучасний воротар повинен володіти всіма технічними 
прийомами гри, уміти ощадливо вибирати місце, швидко оцінювати обстановку як 
в безпосередній близькості, так і за межами вратарской майданчика, швидко і 
своєчасно вийти на м'яч, щоб розбудовувати комбінації противника і ліквідувати 
небезпечні прориви. Для цього важливе глибоке взаєморозуміння і хороша 
взаємодія між воротарем і оборонцями, а також уміння керувати гравцями лінії 
захисту. Воротар повинен уміти грати не тільки на лінії воріт, але і на всьому 
штрафному майданчику. Це допомагає захисній лінії команди. Воротар не тільки 
захищає ворота, але і бере саме активну участь в організації нападу. Всі м'ячі він 
вибиває ногою або викидає рукою партнеру. 

Тактика гри крайніх оборонців. Основна задача крайніх оборонців - 
нейтралізація гри крайніх нападників, страховка партнерів і активна участь в атаці. 
Гра крайнього оборонця не може будуватися тільки на щільному прикритті свого 
підопічного. Від нього потрібно уміння грати не тільки за принципом персональної 
опіки, але і в зоні. Так, при переміщенні крайнього нападника в центр оборонець 
частіше за все пересувається услід за ним, щоб перешкодити йому вільно діяти і 
попередити виникнення в іншій зоні чисельної переваги. Така тактика жвавої 
оборони дозволяє успішно захищати ворота. [4] 

Крайній оборонець не тільки повинен щільно закривати крайнього нападника, але і 
зобов'язаний допомагати своїм партнерам. Наприклад, при атаці суперника іншим 
флангом правий оборонець не тримає впритул свого гравця, а зміщається до зони 
правого центрального оборонця. Зайнявши позицію збоку і декілька позаду 
правого центрального оборонця, він забезпечує йому допомогу при передачі м'яча 
в центр і в боротьбі в небезпечній зоні перед комірами. При кутовому ударі з його 
флангу крайній оборонець поміщається в ближньому кутку воріт, страхуючи 
воротаря. 

Крайні оборонці виконують не тільки оборонні функції. Вони є також 
організаторами атакуючих дій команди і їх учасниками. Відібравши м'яч у 
противника або отримавши його від партнера, оборонець зобов'язаний точно 
передати його півзахиснику, крайньому нападнику свого флангу або центральному 
нападнику. Крайні оборонці повинні уникати відбивати м'яч. Однак іноді вони 
вимушені відбивати м'яч далі від воріт, за бічну лінію або за лінію воріт, щоб 
ліквідувати безпосередню загрозу комірам. 



Тактика гри центральних оборонців. Два центральних оборонці - основні фігури 
в організації оборони. Вони прикривають підступи до комірів на головному напрямі 
атаки. Характер гри центральних оборонців залежить від тактики гри нападників і 
особливо центрального. Тому позиційна гра обох центральних оборонців 
недоцільна. 

Один з центральних оборонців повинен грати в розширеній зоні, прагнучи своїми 
діями придушувати активність центрального нападника не тільки перед комірами, 
але і на дальніх підступах до них, а в деяких випадках - і на половині суперника. 
Для цього необхідно, щоб при переміщенні центрального нападника передній 
центральний оборонець не залишався в своїй зоні, а пересувався разом з ним. 
Задній центральний оборонець страхує партнерів. Центральні оборонці діють 
погоджено і постійно готові до взаимостраховке. [3] 

При атаці з флангів найближчий до м'яча центральний оборонець щільно 
прикриває свого підопічного, а інший центральний оборонець займає таку позицію, 
яка дозволяє страхувати партнера і атакувати підопічного. 

Якщо центральні оборонці висунулися уперед, крайні оборонці страхують 
покинену зону, загрожуючи поставити суперника в положення «поза грою», і тим 
самим примушують крайніх нападників стримувати свій рух уперед. 

У сучасному футболі центральний оборонець є організатором і учасником атаки. 
Вигідна позиція в центрі зв'язує його з всіма партнерами, а уміле використання 
точних передач створює сприятливі можливості для розвитку атаки. 

Висновок 

Спортивна гра характеризується різноманітною руховою активністю. Вони 
включають в себе різноманітні вправи, які виконуються в умовах взаємодії з 
гравцями всієї команди і командами суперників. Спортивна гра впливає 
різносторонній чином на організм що займаються. Дії спортсмена носять 
ациклический характер. Основні технічні прийоми гри, доведені до міри 
автоматизованих рухових навиків, полегшують дії спортсмена під час гри. 
Більшість джерел психологічної і методичної літератури освітлює проблему 
навчанню техніки гри. Але під час гри спортсмену доводиться виконувати і нові 
форми рухів, які виникають звичайно раптово і є результатом синтезу 
автоматизованих технічних елементів. Ця діяльність прямо залежить від рівня 
розвитку координаційних здібностей спортсмена. 

Спорт, зв'язаний з вищими досягненнями вияву як фізичних і рухових 
можливостей, так і інтелектуальних, психічних якостей людини, перетворився у 
виключно складну форму людської діяльності. Якщо не враховувати цих 
можливостей людського організму, то добитися високих спортивних результатів, як 
правило, не вдається. Однієї з головних задач творчої співдружності тренера-
педагога і спортсмена є досягненням індивідуально різного рівня тренувального 
навантаження, що забезпечує спортивний успіх. 

www.youtube.com/watch?v=7YzkaVsSRB8 

Зворотній зв'язок:  kozakazahar@ukr.net  
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