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Група № 34 

Урок № 68 

Тема уроку: «Баскетбол. Штрафний кидок» 

Мета уроку: розвиток та удосконалення загальної фізичної підготовки, розвиток 

фізичних якостей. 

Матеріал уроку: 

Штрафний кидок у баскетболі – кидок, який виконується гравцем за 

призначенням судді, у разі якщо суперник порушив правила по відношенню до нього. 

Штрафний кидок в кільце в баскетболі вважається чудовою можливістю для 

команди. Він дозволяє без опору супротивника, зі зручної позиції, набрати від одного 

до трьох очок. Як правило, таке покарання призначається в тому випадку, якщо в 

момент, коли гравець кидає м'яч по кільцю, противник порушив проти нього правила. 

Якщо м'яч після фолу потрапив у кільце, очки зараховуються, і призначається один 

кидок у вигляді штрафу. В інших випадках – два рази. Але є одне виключення: якщо 

проти баскетболіста сфолили, коли він кидав з триочкової позиції, йому дається три 

кидки в разі незабитого м'яча, і один, якщо він потрапив у кільце. Штрафний кидок у 

баскетболі може призначатися і внаслідок інших явних порушень однієї з команд. При 

технічному фолі його робить будь-який з членів команди. Кожен м'яч, забитий зі 

штрафного, приносить одне очко. 

Існує кілька популярних технік виконання штрафного кидка двома руками знизу 

однією рукою з плеча, двома руками від грудей та інші. На сьогоднішній день 

більшість гравців робить кидок однією рукою від плеча. Друга рука лише притримує 

м'яч. Цей спосіб вже вважається класичним, а інші викликають відверте здивування у 
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сучасних баскетболістів. Дивно, але до 1950-х років найбільш поширеним був спосіб 

«з-під спідниці» (двома руками знизу). Класичний варіант в ті часи підкорявся лише 

деяким гравцям. 

Техніка штрафного кидка 

У баскетболі ідеальний кидок робиться всім тілом. Поєднання маха руками і 

згинання ніг дозволяє домогтися гарного результату і повторювати його кожен раз. 

Перш ніж виконати кидок, потрібно розслабитися, опустити руки і вдихнути, 

подивившись на ціль. Потім не поспішаючи потрібно кинути м'яч. Краща стійка для 

вдалого кидка – ноги трохи зігнуті в колінах, а стопи розташовуються на ширині 

плечей. При цьому руки повинні тягнутися до кошика. Розмір баскетбольного м'яча 

дозволяє зручно контролювати його стадіях кидка. Рух починається всією рукою, 

триває пензлем і закінчується кінчиками пальців. У завершальній стадії пальці 

підкручування м'яча. 

Питання для контролю: 

1. Що таке штрафний кидок? 

2. Які популярні техніки виконання штрафного кидка? 

3. Яка техніка штрафного кидка? 
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Група № 34 

Урок № 69 

Тема уроку: «Безпека життєдіяльності під час занять на уроках пауерліфтингу» 

Мета уроку: розвиток та удосконалення загальної фізичної підготовки, розвиток 

фізичних якостей. 

Матеріал уроку: 

На уроках пауерліфтингу учні виконують програмні вправи і здають навчальні 

нормативи, згідно з якими отримують поточні, підсумкові і річні оцінки. 

У підготовчій частині уроку учні отримують відомості щодо безпечної організації 

занять, про прийоми і методи безпечного виконання вправ. 

Протягом уроку учні повинні дотримуватися наступних правил: 

 не починати заняття без дозволу вчителя; 

 не починати заняття без розминки; 

 не виконувати вправи на несправних снарядах; 

 не виконувати вправи без страховки; 

 не заходити в тренажерну залу без спортивного взуття; 

 не вживати жувальну гумку на уроці; 

 не носити на уроках пауерліфтингу ланцюжки, обручки та годинники; 

 не штовхатися; 

 не робити підніжки, не чіплятися за форму інших учнів; 

 не переносити важкі прилади без дозволу вчителя; 

 не змінювати висоту приладів без дозволу вчителя; 
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 не переходити від приладу до приладу без дозволу вчителя; 

 не залишати самовільно місце занять; 

 не виконувати інші дії без дозволу вчителя; 

 дотримуватися правил і норм поведінки. 

Протягом уроку учні навчаються прийомам і методам страховки і самостраховки 

при виконанні вправ. Перед виконанням складних вправ необхідно виконувати 

підготовчі, підвідні, спеціальні вправи. 

У разі перевтоми або поганого самопочуття, учень повинен припинити заняття і 

попередньо повідомивши вчителя фізкультури, звернуться до медичного пункту 

училища. 

Питання для контролю: 

1. Яких правил безпеки життєдіяльності учень має дотримуватися під час 

уроку? 

2. Що робити у разі перевтоми або поганого самопочуття? 


