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Група № 16 

Предмет : фізична культура 

Урок № 25 

Тема уроку: Біг 100м (залік) 

Мета : Вивчити  техніку  бігу на короткій дистанції,розвинути фізичну якість 
вибухову силу. 

Спринтерський біг відноситься до групи вправ циклічного характеру, що 

виконуються з максимальною інтенсивністю. Легкість, розкутість бігових 
рухів, що виконуються з великою амплітудою та високою частотою - 

основна ознака раціональної техніки бігу на короткі дистанції. Всі дії 

бігуна від старту до фінішу - одна безперервна вправа, в основі якої 
лежить прагнення спортсмена першим перетнути фінішну лінію за 

найкоротший проміжок часу. 

Для аналізу техніки бігу його умовно поділяють на такі частини: 

- старт; 

- стартовий розбіг; 

- біг по дистанції; 

- фінішування 

Старт. У спринтерському бігу застосовується низький старт. Для 
швидкого початку бігу використовуються стартові колодки {станки}, що 

забезпечують тверду опору під час відштовхування з відповідними 
кутами нахилу опорних площадок. Розташування колодок визначається у 

процесі занять та тренувань і залежить від індивідуальних особливостей 
бігуна, його зросту, довжини кінцівок, рівня розвитку швидкісно-силових 

якостей. 

Існує декілька варіантів низького старту, назва яких походить від того, 

як розташовані колодки відносно стартової лінії. Найбільш поширеним є 
так званий звичайний старт, під час якого передня колодка 

встановлюється на відстані 1-1,5 ступні ( 35-50 см ) від стартової лінії, а 
задня ~ на такій ж відстані від передньої, або на відстані довжини 

гомілки. Опорна площадка передньої колодки має кут нахилу 40-50*, а 
задньої - 60-80°. Відстань між повздовжними вісями колодок 18-20 см. 

Під час використання зближеного варіанту задня колодка наближається 
до передньої на відстань 1 ступні. При застосуванні розтягнутого старту 

передня колодка віддаляється БІД стартової лінії назад і встановлюється 

на відстані 1 ступні попереду задньої колодки. Під час застосування 



таких варіантів змінюється і кут нахилу опорних площадок . з на-
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В залежності від індивідуальних особливостей 

кожного бігуна (тілобудови, рівня розвитку координаційних та інших 
рухових якостей) необхідно підбирати такий варіант низького старту, 

котрий забезпечить ефективний початок бігу, Варто зазначити, що 
переважаюча більшість висококваліфікованих спринтерів застосовують 

звичайний варіант низького старту. 

До 
початку 
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ени 

займают
ь місце 

на своїх 
доріжках і розташовуються позаду стартових колодок. За командою "На 

старт!" вони підходять до колодок, стають попереду них І впираються на 
руки за стартовою лінією. Сильнішою ногою впираються у опорну 

площадку передньої колодки, а другою - задньої. Ставши на коліно 
позаду розташованої ноги, бігун ставить руки впритул до стартової лінії, 

розставивши їх на ширину плечей або й більше. Кисті рук ставляться на 
доріжку великими пальцями до середини, а іншими назовні. Тулуб 

випрямлений, голова вільно опущена, Вага тіла рівномірно 
розподіляється на руки, ступню попереду стоячої ноги та коліно іншої 

ноги. 

За командою "Увага!" бігун плавно піднімає таз дещо вище рівня плечей, 

незначно випрямляє ноги і переносить вагу тіла на руки та попереду 
стоячу ногу, У такому положенні вік повинен знаходитися нерухомо аж 

до сигналу для початку бігу. 
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назад з виконанням активних бігових рухів ногами. В оптимальному 

нахилі бігун рухається вперед, поступово переходячи на біг по дистанції. 

Стартовий розбіг. Швидкому досягненню максимальної швидкості після 

старту сприяє стартовий розбіг. На ефективність стартового розбігу 
суттєво впливають довжина та спосіб виконання першого і послідуючих 

кроків після старту. Дуже короткі кроки не забезпечують швидкого 
зростання швидкості, а дуже довгі сприяють швидкому випрямленню 

тулуба з наступним зниженням швидкості. 

Під час стартового розбігу (25-ЗОм) разом з поступовим зростання!» 

довжини КРОКІВ проходить плавне випрямлення тулуба, Чіткої границі 
між стартовим розбігом та бігом по дистанції не існує. Розбіг 

завершується тоді, коли бігун досягає 92-95 % своєї максимальної 
швидкості. Чим v раніше це станеться, тим вища ефективність стартового 

розбігу. 

Біг по дистанції. Під час бігу по дистанції спортсмен прагне досягнути 
своєї максимальної швидкості і як можна довше її зберегти. Швидкість 

бігу здебільшого залежить від раціональної форми рухів, вміння бігти без 

зайвого напруження. Щоб підтримувати високу швидкість бігу, 
спортсменові необхідно навчитися оптимально поєднувати довжину та 

частоту кроків. Довжина бігового кроку у кращих спринтерів - чоловіків 
коливається від 210 до 250 см (8-9 стоп), у жінок — від 185 до 215 см. 

Частота кроків досягає 5-5,5 кроків на секунду. 

Постановка ноги на доріжку повинна бути пружною, Це досягається за 
рахунок приземлення на передню частину ступні згинання ноги у 

колінному суглобі, що значною мірою амортизує силу ударів об грунт і 
скорочує гальмівну фазу передньої опори. 

Під час відштовхування поштовхова нога потужним рухом випрямляється 
у тазостегновому, колінному та гомілковоступневому суглобах. Стегно 

махової ноги енергійно виноситься вперед-вгору, сприяючи ефективному 
відштовхуванню, 

Результати наукових досліджень показують, що під час швидкісного бігу 

активні зусилля припиняються ще до відриву опорної ноги від доріжки, а 

нога втрачає контакт з опорою завжди ще до того, як повністю 
розігнеться у суглобах. Відповідно, свідоме, штучне прагнення повністю 

розігнути ногу у момент завершення відштовхування, як рекомендували 

окремі спеціалісти, н© сприяє покращенню спортивного результату і 
може бути 

причиною травм 
м"язів задньої 

поверхні стегна. 

Руки під час бігу 

працюють широко 



і активно. Кути їх згинання у ліктьових суглобах непостійні: під час 

винесення вперед (до висоти підборіддя) і дещо до середини рука 

згинається, а під час відведення назад і дещо назовні - розгинається під 
дією інерційних сил. 

Раціональність рухів спринтера порушується, якщо він не розслабляє 

м"язи, які у даний момент активно не беруть участі в роботі. Успіх у 
спринті значною мірою залежить від вміння бігти легко, вільно, без 

зайвого напруження. 

Фінішування. У минулому бігуни на короткі дистанції фінішували по-

різному. Відомий спринтер Ч. Паддок (США) здійснював під час цього 
стрибок на стрічку. Окремі бігуни надавали перевагу фінішуванню з 

"падінням". 

У теперішній час більш ефективним вважається перетин фінішної лінії на 
максимальній швидкості без спецзабігу. 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=vDVEGanZlL4 

 

Звортній зв'язок: kozakzahar@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vDVEGanZlL4
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Група № 16 

Предмет : фізична культура 

Урок № 26 

Тема уроку : Техніка гри в нападі в волейболі 

Мета: Навчити нападаючого удару  в грі в нападі 

Техніка гри в нападі. Особливе місце в техніці гри займають стійки і переміщення. 

Гравцеві доводиться часто застосовувати такі переміщення: кроком, стрибком, бігом. Щоб 

своєчасно і ефективно діяти проти суперників на майданчику, гравці набирають 

оптимального положення-ігрової стійки (сл.1). При цьому тулуб нахилений трохи вперед, 

ноги на ширині плечей і зігнуті в колінних суглобах, руки зігнуті в ліктьових суглобах на 

рівні пояса. Щоб гравець був у найкращому положенні готовності, рекомендується йому 

прийняти так звану динамічну стійку, переступаючи з ноги на ногу.  

 

При виконанні нападаючих ударів застосовують стрибки відштовхування двома або 

однією ногою, з місця та з розбігу. Передачі-основні прийоми техніки. Розрізняють верхні 

і нижні передачі. Їх виконують двома руками та однією рукою. У грі в нападі розглядають 

тільки верхні передачі. Основою для правильного виконання передачі є своєчасне 

переміщення до м'яча і прийняття ігрової стійки.  

Верхня передача м'яча двома руками виконується з основної стійкиноги зігнуті в колінах, 

одна нога спереду, тулуб майже у вертикальному положенні (сл.2), руки зігнуті в ліктях, 

кисті на рівні обличчя і трохи відведенні назад, пальці рівномірно розставлені і напружені. 

Передачу виконують погодженим розгинанням ніг, тулуба і рук, м'ячу надається 

поступальний рух вгору-вперед. За напрямком передачу можна виконати вперед, над 

собою, назад (за голову) і в сторони. Для виконання передачі над собою і назад гравець 

займає таке положення-руки піднімає над головою (сл.3). За рахунок незначного прогину 



в грудях і відведення плечей назад виконується передача. Руки випрямляються вгору, а 

кисті в променево зап'ястному суглобі не рухаються. При передачі над собою гравець 

займає вертикальне положення, а руки випрямляються точно вгору.  

 

 

 

 

Передачі бувають короткі (у межах однієї зони), середні (із зони 2 в зону 3) і довгі (із зони 

2 в 4). Передачі можуть бути низькими (заввишки до 1 м), середніми (до 2 м) і високими 

(понад 2 м). Під час виконання високих і довгих передач робота ніг більш активна. 

 Різновидністю передачі двома руками зверху є передача в стрибку (сл.4). Вона 

складніша, тому що виконується в без опорному положенні. Після переміщення під м'яч 

гравець стрибає в гору і піднімає зігнуті руки над головою. Передача виконується в 

найвищій точці стрибка за рахунок випрямлення рук. Передача в стрибку з імітацією 

нападаючого удару зверху виконується однією рукою. 

 Подачі - це способи введення м'яча в гру. В сучасному волейболі подачу використовують 

як ефективний засіб атаки, за допомогою якого суперникові ускладнюють підготовку 

тактичних комбінацій у нападі.  

Подачі бувають: нижні пряма і бокова, верхні пряма і бокова. Подачі використовуються 

відповідно до правил гри: волейболіст подає, стає за майданчиком на місце подачі, 



підкидає м'яч і ударом руки спрямовує його на бік суперника. Розрізняють подачі силові, 

націлені і планеруючі. Точне виконання подачі значно ускладнює прийом суперникові. 

Варіативність застосування подач підвищує ефективність застосування подач підвищує 

атаки за рахунок швидкості м'яча, що летить (силова подача), точності (націлена подача), 

зміни траєкторії і польоту (планеруюча подача). 

 Нижня пряма подача (сл.5). Для її виконання гравець стає на місце подачі у вихідному 

положенні, ноги ледь зігнуті в колінах, ліва трохи попереду, тулуб ледь нахилений вперед. 

М'яч на долоні лівої руки (для правши), зігнутої в ліктьовому суглобі, напроти руки, що 

виконує удар. Правою рукою виконують замах назад, масу тіла переносять на праву ногу, 

одночасно підкидають м'яч вертикально вгору на 0,4-0,6 м. Випрямляючи праву ногу, 

виконують мах правою рукою вниз-вперед і б'ють по м'ячу знизу-ззаду, спрямовуючі його 

вперед-вгору. Удар виконують на рівні пояса. 

 

 Верхня пряма подача (сл.6). Для її виконання гравець стає обличчям до сітки. Одна нога 

ставиться на півкроку вперед. М'яч підкидають лівою рукою вгору перед собою на висоту 

до 1,5 м, правою рукою замахуються вгору-назад, масу тіла переносять на праву ногу, яку 

згинають у колінному суглобі, тулуб прогинають. Ударний рух починають сильним 

розгинанням правої ноги, поворотом тулуба вліво і перенесенням маси тіла на ліву ногу. 

Удар виконують майже одночасно з рухами ніг і тулуба. Права рука випрямляється і 

виконує удар по м'ячу (кисть руки ледь напружена, пальці міцно стиснуті). З такого 

вихідного положення виконується націлена подача, яка за структурою подібна до 

описаної. Вона відрізняється від верхньої прямої подачі меншими параметрами окремих 

рухів волейболіста. Так, переміщення маси тіла незначні, замах короткий, м'яч 

підкидається вище голови на 0,4-0,6 м, уривчастий ударний рух правою рукою за 

амплітудою незначний, удар виконується по задній частині м'яча. Супроводжуючі рухи 

мінімальні. 



 

 

 Верхню бокову подачу (сл.7) гравець виконує з вихідного положення: ледь зігнуті ноги на 

ширині плечей, ліва трохи попереду, м'яч у лівій руці на рівні пояса. Підкидаючи м'яч 

вгору (до 1,5 м) над лівим плечем, гравець згинає ноги в колінах, робить замах правою 

рукою, масу тіла переносить на праву ногу, тулуб нахиляє вправо, плечі розвертає вправо. 

Ударний рух починають розгинанням ніг і випрямленням тулуба, права рука рухається по 

дузі вгору, при цьому передпліччя і кисть дещо відстають, ноги випрямляються, тулуб 

повертається вліво, маса тіла переноситься на ліву ногу. Удар по м'ячу виконують у 

найвищій точці розкритою долонею випрямленої руки. Після удару гравець робить крок 

правою ногою вперед і повертається обличчям до сітки. В момент удару долонею не слід 

дуже повертати вліво, площина її бути перпендикулярно до напрямку польоту м'яча. 

Верхню бокову подачу можна виконувати з розбігу. При цьому після розбігу приймають 

положення замаху, м'яч підкидають на останньому корці перед замахом. Є і інші 

різновидності способів подач, до них відносять подачу "свічка" і планеруючу подачу. Для 

виконання подачі "свічка" гравець стає правим боком до сітки, при цьому ноги на ширину 

плечей, м'яч на лівій руці на рівні пояса. Підкидаючи м'яч вгору на 0,4-0,6 м, гравець 

опускає праву руку внизназад. Потім енергійним рухом знизу-вгору виконується удар по 

м'ячу перед грудьми ребром кисті по лівій половині м'яча, після удару рука продовжує рух 

вгору. Залежно від способу виконання, планеруюча подача може бути верхньою прямою і 

верхньою боковою. Особливість її виконання полягає в невеликому замахові, удар 

здійснюють чітко по центру м'яча. М'яч під час польоту не обертається, а планерує, 

раптово змінюючи траєкторію. Важливо при виконанні подачі попасти в "центр" м'яча за 

напрямком траєкторії польоту. Будь яка неточність приводить до того, що м'яч не 

планерує, а летить з обертанням. 

 Нападаючі удария - основний прийом для завершення атаки. Прямий нападаючий удар 

(сл.8) виконують після розбігу і в стрибку з місця. Початкові фази-розбіг і відштовхування 

однакові при виконанні всіх нападаючих ударів. Розбіг можна виконувати під різними 

кутами по відношенню до сітки. Він складається з 2-3 кроків. Найважливіший з них 

останній, який виконується стрибком. При виконанні другого кроку обидві руки 

відводяться назад, а на останньому кроці різко виносяться вперед. Перед стрибком ноги 

ставляться паралельно, на ширині 20-30 см одна від одної. Відштовхування виконують 

перекатом ступнів з п'яток на носки, випрямленням ніг і тулуба. Велике значення має 



узгодженість дій: у момент приставляння лівої ноги руки опускають вниз з таким 

розрахунком, щоб випрямлення ніг відбулось одночасно з рухом рук вгору. До рівня 

обличчя руки піднімають разом, а потім активніше працює рука, яка виконує удар. Замах 

починають з прогинання тулуба, потім піднімають і підводять назад плече, лікоть, 

передпліччя і кисть. Ударний рух починають швидким вгинанням тулуба. Рука, що виконує 

удар, розгинаючись в ліктьовому суглобі, рухається вперед-вгору з виведенням вперед 

передпліччя. Спочатку рухається плече, за нимпередпліччя і кість. Швидкість руху 

поступово зростає і стає найбільшою в момент торкання м'яча. Удар виконують 

акцентованим рухом кисті по верхньо-задній частині м'яча, який перебуває вище голови і 

трохи попереду. Після удару гравець м'яко приземляється на носки, згинаючи ноги і тулуб, 

а руки, напівзігнуті, опускає вниз. 

 

 

 Нападаючий удар з переводом є різновидністю прямого нападаючого удару, тільки 

напрямок польоту м'яча не збігається з напрямком розбігу нападаючого. Перевід 

відбувається поворотом тулуба, або кисті руки. Якщо удар виконують без повороту тулуба, 

то в останній фазі ударного руху знімається напрям руху і кисті в бік удару, а тулуб 

залишається у вертикальному положенні. При ударах з переводом з поворотом тулуба, 

тулуб повертається в напрямку удару. Нападаючі удари з переводом вимагають від 

виконавців високої координації рухів. Боковий нападаючий удар (сл.9) застосовують, 

атакуючи з віддаленої позиції. При цьому розбігаються під певним кутом до сітки. У 

момент замаху обидві руки виносять вгору, тулуб прогинають, ноги згинають. В момент 

удару тулуб розгинають, повертаються ліворуч, ліву руку опускають униз, а права 

дугоподібним рухом завершує удар по м'ячу. Боковий удар характеризується активною 

роботою тулуба. Після удару рукою продовжуючи рух вниз по дузі, а потім м'яко 

приземляються. Гравець, змінюючи рух руки і положення кисті, може виконувати удари в 

різних напрямках. 

Основні поради з техніки виконання нападаючих ударів:  

1. Вчіться виконувати нападаючий удар правою і лівою рукою. 



 2. Розвивайте вміння стрибати. Якісний стрибок основа нападаючого удару. 3. Вчіться 

виконувати удар з будь-якої передачі, якщо м'яч знаходиться вище верхнього краю сітки.  

4. Готуючись виконати нападаючий удар, стежте за діями гравця, який буде передавати 

м'яч, і за майданчиком суперника. 

 5. Під час гри перші нападаючі удари виконуйте не з максимальними зусиллями. Спочатку 

необхідно "відчути" удар. 

 6. Намагайтесь виконувати удари різноманітністю за напрямком і силою. Не виконуйте 

удар двічі підряд з однаковою силою і в одному напрямку.  

7. Виконуйте удар на суперника, який слабо володіє прийомом м'яча. 

 8. Із важкого положення не виконуйте нападаючий удар на виграш, це нерідко приводить 

до помилки.  

9. Не виконуйте "відкидки", якщо суперник не ставить блок. В цьому випадку краще 

самому виконати нападаючий удар.  

10. Якщо при виконанні нападаючого удару ви помилились, не робіть зауважень 

партнерові, який виконував передачу на удар. Шукайте причину помилки у своїх діях. 

Вивчити нижні передачі і передачі з падінням можливо лише після засвоєння гравцями 

верхніх передач двома руками. Передачі з падінням вивчають розчленованим методом. 

Спочатку вчаться виходу під м'яч, потім падінню. Особливу увагу приділяють своєчасному 

періщенню і прийняттю основної або низької стійки.  

 

 

www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo 

 

Звортній зв'язок: kozakzahar@ukr.net 

http://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo
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