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Предмет : фізична культура 

Урок № 41 

Тема уроку : Підтягування у висі лежачи. (Залік). 

Мета уроку: навчитись техніці підтягування 

Підтягування у висі (хлопці) 

Обладнання. Горизонтальний брус або перекладина діаметром 2-3 сантиметри, 
лава, магнезія. Брус чи перекладина повинні бути розташовані на такій висоті, щоб 
учасник висячи не торкався ногами землі. 

Опис проведення тестування. Учасник тестування стає на лаву і хватом зверху 
(долонями вперед) береться за перекладину на ширині плечей, руки випрямлені. 
За командою “Можна!”, згинаючи руки, він підтягується до такого положення, щоб 
його підборіддя було над перекладиною. Потім учасник повністю випрямляє руки, 
опускаючись у вис. Вправа повторюється стільки разів, скільки в учасника 
вистачить сил. 

Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не 
порушена жодна умова. 

Загальні вказівки і зауваження. Кожному учасникові дозволяється лише один підхід 
до перекладини. 

Не дозволяється розгойдуватись під час підтягування, робити допоміжні рухи 
ногами. 

Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або 
йому не вдається зафіксувати потрібного положення більш як 2 рази підряд. 

2. Підтягування у висі лежачи (дівчата) 

Обладнання. Перекладина діаметром 2-3 сантиметри, встановлена на висоті 95 
сантиметрів, магнезія. 

Опис проведення тестування. Учасниця тестування займає положення вису 
лежачи, хватом зверху. Голова, тулуб, ноги являють пряму лінію, руки – 
перпендикулярно підлозі. За командою “Можна!”, згинаючи руки, вона підтягується 
до такого положення, аби її підборіддя було над перекладиною. Потім учасниця 
повністю випрямляє руки, опускаючись у вис лежачи. Вправа повторюється стільки 
разів, скільки в учасниці вистачить сил. 

Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не 
порушена жодна умова. 



Загальні вказівки і зауваження. Не дозволяється згинати і розгинати тулуб у 
грудному та поперековому відділах хребта, кульшових та колінних суглобах, 
робити допоміжні рухи ногами, відпочивати у положенні вису лежачи більше 3 
секунд. 

Дозволяється лише один підхід до перекладини. 

+Тестування припиняється, якщо учасниця робила зупинку на 2 і більше секунди 
або їй не вдається зафіксувати потрібного положення більш як 2 рази підряд. 

www.youtube.com/watch?v=qJddaYHC6TE 

Зворотній зв'язок:  kozakzahar@ukr.net 
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