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Група № 26 

Урок № 49 

Тема уроку: «Волейбол. Подача м’яча» 

Мета уроку: розвиток та удосконалення загальної фізичної підготовки, розвиток 

фізичних якостей. 

Матеріал уроку: 

 Способи виконання подачі 

Дана типологія має на увазі два варіанти подачі: плануюча і силова в стрибку. 

Перед виконанням будь-якої з подач гравець повинен дотримуватись наступних 

правил: Найважливіше - повна концентрація на подачі. Для цього потрібно в повному 

спокої встати на місце подачі і проаналізувати, як і куди кидати м'яч. Спортсмен 

повинен зайняти високу стійку. Політ м'яча залежить від положення корпусу і 

передньої ноги. Відлік часу на подачу починається після свистка судді. Спортсмену 

дається на виконання елемента рівно вісім секунд. Зазвичай волейболісти вдаряють по 

м'ячу на четвертій секунді. Перед цим слід кілька разів вдарити м'яч об підлогу, 

зробити глибокий подих і визначитися, в який бік полетить м'яч. Професійні 

волейболісти відзначають, що грамотна подача може вирішити результат будь-якого 

змагання, навіть самого важкого і захоплюючого.  

Плануюча подача 

Порядок виконання починається з підкидання м'яча в повітря і замаху вгору. Далі 

план дій такий: М'яч підкидається кожен раз в одне і теж місце. Висота повинна бути 

невеликою. М'яч підкидається вперед у напрямку удару, він повинен летіти рівно і не 

обертатися. Слідом зробіть удар по м'ячу. Рух руки під час удару має бути природним, 
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зробіть невеликий крок вперед однією ногою, щоб скорегувати позицію по 

відношенню до м'яча і прикласти силу до удару. Ударяти по м'ячу слід підставою 

долоні, удар повинен бути коротким і уривчастим. Бити слід робити тільки по центру 

м'яча, потрібен безперервний зоровий контроль. Якщо подача зроблена у відповідності 

з усіма правилами, м'яч повинен полетіти в бік суперника без обертання і, 

найголовніше, непередбачувана для противника. Така техніка подачі м'яча в волейболі 

досить популярна. 

Які бувають помилки? В першу чергу, це поганий зоровий контроль за м'ячем, 

удар не по центру, а збоку. Також важливо стежити за тим, щоб положення кисті було 

таким, щоб м'яч не почав обертатися. 

Силова подача в стрибку 

Професійні волейболісти відзначають, що подача - це чи не єдиний елемент гри, 

відповідальність за який лежить цілком і повністю на гравця. Грамотна силова подача 

- потужна зброя сучасного волейболу. Техніка силового удару в стрибку на кшталт 

нападаючому удару. Порядок виконання подачі наступний: Спортсмен повинен 

зайняти позицію орієнтовно в трьох метрах від задньої лінії майданчика і 

підготуватися. Далі слід перенести вагу тіла вперед. Після чого потрібно зробити крок 

лівою ногою вперед і в той же час підкинути м'яч на кілька метрів вгору і вперед. Далі 

слід зробити крок правою ногою, але вже широкий і швидкий, який нагадує крок при 

нападаючому ударі. Руки знаходяться в розслабленому стані. Закінчується кидок 

коротким кроком лівою ногою, стопа повинна бути спрямована всередину для того, 

щоб почати кидок з розвороту корпусу і широкого маху вгору відразу двома руками. 

Приготуйтеся до удару, прогинаючи корпус. Відведіть праву руку за спину і нанесіть 

удар по м'ячу у вищій точці. Важливо надати м'ячу верхнє або бічне обертання. 



Найчастіші помилки, що здійснюються при подачі, такі: виконання удару на 

різній висоті підкидання, відсутність зорового контролю. Удар повинен бути 

коротким, тривалий супровід пензлем загрожує поганою подачею, відмінність між 

лінії забігу і траєкторією польоту м'яча. верхня подача В деяких джерелах виділяють 

ще таку техніку подачі м'яча в волейболі, як націлену подачу, в якій ставка робиться 

на «слабкого» гравця команди або того, хто вийшов на заміну, а також на незручну 

зону або будь-які інші слабкі сторони противника.  

Типологія подачі по положенню м'яча, гравця і точки удару 

Дана класифікація включає нижню, верхню і бічну подачі. Розберемо кожну з них: 

Техніка нижньої подачі м'яча в волейболі здійснюється по нижній частині, який 

знаходиться на низькому рівні, по відношенню до гравця. Такий стиль подачі 

використовується досить часто, тому що він дуже простий, точний і дає можливість 

волейболісту потрапити в будь-яку точку майданчика. Особливо підходить нижня 

подача для новачків, які ще не можуть здійснювати подачі іншого типу. При бічній 

подачі удар направляє трохи нижче середини м'яча, який в момент удару знаходиться 

на рівні грудей. Використовується такий тип подачі тільки в тому випадку, якщо 

подаючий стоїть збоку сітки. Бічна подача складніше нижньої і вимагає деяких 

навичок від спортсменів. Однак має вона більше переваг, так як прийом такої подачі 

складний. Найскладніший тип подачі - верхня. Вона вимагає від спортсмена 

максимальних фізичних зусиль. Удар по м'ячу відбувається в той момент, коли він 

знаходиться на рівні вище голови. Перевага такої подачі - короткий шлях до 

суперника, той може не встигнути зорієнтуватися. Техніку верхньої подачі м'яча в 

волейболі можна комбінувати з іншими. Кожен волейболіст повинен вивчити кожну 

техніку подачі і крім цього ще й вміти комбінувати ці способи. Ситуації під час 



змагання можуть відбуватися самі непередбачувані, тільки від ефективності дій подачі 

залежить перемога. Важливу роль відіграють не тільки теоретичні знання, а й техніка 

подачі м'яча в волейболі, а також фізичні можливості спортсмена. 

Питання для контролю: 

1. Які способи виконання подачі? 

2. Яка техніка плануючої подачі? 

3. Яка техніка силової подачі в стрибку? 

4. Який тип подачі найскладніший і чому? 

  

Зворотній звязок-othadniy2708@gmail.com
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Група № 26 

Урок № 50 

Тема уроку: «Гімнастика. Стрибки зі скакалкою» 

Мета уроку: розвиток та удосконалення загальної фізичної підготовки, розвиток 

фізичних якостей. 

Матеріал уроку: 

Скакалка - дуже доступний і корисний спортивний снаряд. Вона широко 

використовується в підготовці школярів до легкоатлетичним стрибків. Стрибки зі 

скакалкою розвивають м'язи ніг, роблять їх стрункими і красивими, служать 

профілактикою плоскостопості; сприяють формуванню правильної постави; 

розвивають серцево-судинну і дихальну системи; розвивають почуття ритму і 

координацію рухів; зміцнюють м'язи тазового дна. Це дуже важливо для майбутніх 

мам; дівчинки інстинктивно відчувають потребу в стрибках зі скакалкою та з 

задоволенням виконують їх. 

Техніка стрибків зі скакалкою. В.П. - ноги злегка зігнуті в колінах, ступні разом, 

п'яти відірвані від статі, тулуб і голова розташовані прямо, руки розгорнуті 

передпліччя в сторони (передпліччя майже паралельні полу), а лікті перебувають 

близько тулуба або торкаються його. Ручки або кінці скакалки треба тримати без 

напруги. Обертання скакалки здійснюють кистями. Чим інтенсивніше працюють кисті, 

тим швидше обертається скакалка. При виконанні стрибків тулуб має залишатися 

прямим. Це дозволяє вільно і рівно дихати. Дивитися треба прямо перед собою. Якщо 

дивитися в підлогу, то голова мимоволі опускається вниз. Спрацьовує так званий 

шийний рефлекс (голова опускається вниз - спина згинається, голова піднімається 
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вгору - спина прогинається). Слід домагатися легкого і м'якого виконання стрибків. 

Ніколи не приземлятися на всю стопу. Приземлятися, злегка зігнувши коліна. Ноги під 

час стрибків повинні залишатися практично в одному і тому ж положенні, лише 

амортизуючи приземлення. Чи не відриватися високо від підлоги під час стрибка. 

Досить підстрибнути так, щоб скакалка могла пройти під ногами. Обидві стопи 

повинні весь час приземлятися на одне і те ж місце.  

Характерні помилки при стрибках зі скакалкою: приземлення на всю стопу; зайві 

рухи ногами в стрибку (сильне згинання ніг, підтягування колін вгору); руки 

випрямлені в ліктях (лікті далеко від тулуба); обертання скакалки передпліччя або 

руками від плеча; нахил голови вперед. 

Питання для контролю: 

1. Що розвивають стрибки зі скакалкою? 

2. Яка техніка стрибків зі скакалкою? 

3. Які помилки при стрибках зі скакалкою? 

 


