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Група №Е-1 

Предмет : фізична культура 

Урок № 35 

Тема уроку Нахил вперед з положення сидячи . 

Мета уроку  

Обладнання. Накреслена на підлозі лінія АБ і перпендикулярна до неї 
розмітка в сантиметрах (на поздовжній лінії) від 0 до 50 сантиметрів. 

Опис проведення тестування. Учасник тестування сидить на підлозі 
босоніж так, щоб його п’яти торкались лінії АБ. Відстань між п'ятами – 
20–30 сантиметри. Ступні розташовані до підлоги вертикально. Руки 
лежать на підлозі між колінами долонями донизу. Партнер утримує 
ноги на рівні колін, щоб уникнути їх згинання. За командою "Можна!" 
учасник тестування плавно нахиляється вперед, не згинаючи ніг, 
намагається дотягнутись руками якомога далі. Положення 
максимального нахилу слід утримувати протягом 2 секунд, фіксуючи 
пальці на розмітці. Тест повторюється двічі. 

Результатом тестування є позначка в сантиметрах на 
перпендикулярній розмітці, до якої учасник дотягнувся кінчиками 
пальців рук у кращій із двох спроб. 

Загальні вказівки і зауваження. Вправа повинна виконуватись плавно. 
Якщо учасник згинає ноги в колінах, спроба не зараховується 

www.youtube.com/watch?v=vvobgxSOoZA 

www.youtube.com/watch?v=LDlcmxC-0Sc 

Зворотній зв'язок : електронна адреса – kozakzahar@ukr.net 
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Група Е-1 

Предмет : фізична культура 

Урок № 36 

Тема уроку :6 передач на точність через сітку із зони 2, 3, 4 (в зазначену 

зону). 

Мета уроку: навчити техніці передач на точність 

Техніка передач 

Прийом і передача є основним технічним прийомом у волейболі. 
Розрізняють верхні та нижні передачі. Основою правильного 
виконання передачі є своєчасне переміщення до м’яча і набуття 
відповідної ігрової стійки. Передачі здійснюють у таких напрямках — 
уперед, над собою, назад (за голову) і в сторони. 

Вправи 

1. Набути основну стійку, імітувати передачу, звернути увагу на 
послідовність рухів. Виконати імітацію передачі після переміщення, а 
потім вивчити правильне положення кистей рук. Із основної стійки 
волейболіста необхідно зігнути руки і розмістити їх перед тулубом — 
це і є положення середньої стійки. Далі необхідно запропонувати 
учневі із положення середньої стійки поставити ноги ширше, більше 
зігнути їх у колінах, дещо нахилити тулуб уперед — це положення 
низької стійки. І, навпаки, із положення середньої стійки поставити 
ноги вужче, дещо випрямити ноги та тулуб — це положення високої 
стійки. 

2. Кидки м’яча партнерові з основної стійки. 

3. Підкидання м’яча над собою та передача його партнерові. 



4. Передачі після накинутого партнером м’яча (спочатку — точно 
гравцеві, а потім — перед ним і в сторону від нього). 

5. Зустрічна передача м’яча в парах (відстань змінювати). 

Прийом і передача м’яча обома руками зверху 

Переміщення до місця зустрічі з м’ячем кроком або бігом, останній крок 
має стопорити, ноги зігнути в колінах. Руки зігнути в ліктях, лікті дещо 
розведені. Кисті виносять перед обличчям, щоб великі пальці 
перебували на рівні брів і були відведені вбік-назад. Вказівні та великі 
пальці обох рук утворюють трикутник. Кисті рук при оптимальній 
напрузі мають форму овалу. Зустрічний ударний рух здійснюють 
завдяки розгинанню вгору рук у ліктях уперед подушечками пальців. 

Прийом і передача м’яча обома руками знизу 

Спосіб виконання прийому і передачі м’яча двома руками знизу 
обумовлений взаємодією гравця з м’ячем, що може летіти з різною 
швидкістю. Волейболіст набуває середньої стійки (ноги на ширині 
плечей (одна на півстопи попереду), напівзігнуті в колінах, руки перед 
тулубом). Визначивши можливе місце падіння м’яча, гравець виходить 
до нього, руки з’єднані, тулуб нахилено вперед. 

Основні поради з техніки виконання передач 

1. У волейболі будь-яке торкання м’яча виконують швидко і водночас 
обома руками, тобто без затримки або подвійного торкання м’яча. 

2. Постійно вдосконалювати першу і другу передачі м’яча, оскільки 
точна передача є основою всієї гри. 

3. Виконуючи другу передачу, необхідно точно оцінювати ігрову 
ситуацію. 

4. Виконавши другу передачу, не слід стояти на місці, а негайно 
починати страхувати свого нападаючого. 

5. Не слід намагатися виконати передачу у стрибку, якщо її можна 
виконати з основної стійки. 



6. Із важких положень другу передачу адресують гравцеві, який 
перебуває ближче та до якого гравець, який приймає, спрямований 
обличчям. 

www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8 

Зворотній зв'язок : електронна адреса – kozakzahar@ukr.net 
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