
1 
 

22.04.2020 р.  

Група 25  

Урок  71  

Тема уроку: Присідання зі штангою 

Мета уроку: розвиток та удосконалення загальної фізичної підготовки, 

розвиток фізичних якостей.  

Розминка 

Вправи для м'язів ніг 

М'язи ніг відносяться до числа найбільш масивних і сильних м'язів 

людського тіла, при цьому вправи для їх розвитку потребують достатньо 

великих навантажень. Виконати це в домашніх умовах не завжди виходить. 

Великі можливості дає використання гумового бинта. Необхідно тільки 

передбачити прикріплення невеликого м'якого пояса для фіксації на любій 

частині ноги. 

В. п. - присідання з подальшим випрямленням ніг, долаючи натяг 

зложеного у декілька разів бинта . 

В. п. - стоячи спиною до стінки. Один кінець бинта закріплений за крюк, 

другий за гомілку. Піднімання зігнутої ноги вверх. 

В. п. - теж саме, тільки виправлення зігнутої ноги. 

В. п. - теж саме, тільки піднімання прямої ноги вверх. 

В. п. - теж саме, тільки стоячи боком до стіни. Рухи ногою в сторону (від 

стіни). 

Матеріал уроку:  

Техніка виконання:  

1. Штанга повинна бути міцно зафіксована на стійках в силовій рамі. 

Візьміться за неї руками, зігніть коліна і почніть підсаджуватися під гриф, який 

повинен лежати на ваших трапеціях.  

2. Стопи розташуйте під грифом, лопатки зведіть, а лікті притисніть до 

корпусу.  
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3. Чітко зафіксуйте штангу, тримайте спину рівною, дивіться трохи в стелю.  

4. За допомогою сили ніг потрібно зняти штангу зі стійок, а власну вагу 

розмістіть на стопах.  

5. Здійсніть кілька кроків від стійки назад, ноги повинні бути на рівні плечей, 

а носки дивляться в сторони.  

6. Почніть сідати, тримаючи корпус рівно, коліна знаходяться на рівні з 

носками, спина пряма, поперек нерухомий.  

7. У нижній точці біцепс стегна повинен торкнуться литок, потім 

напружуючи мускулатуру ніг зробіть потужний ривок вгору. Тут також потрібно 

знаходиться в вертикальному положенні і не допускати завалу вперед.  

8. Випрямивши коліна, поверніть штангу на місце. В даному русі ви можете 

присідати суто до паралелі, це трохи більш безпечний варіант виконання. Якщо 

вам важко тримати спину рівною, значить ваш поперек недостатньо сильний, 

тому потрібно зайнятися його зміцненням.  

Питання для контролю:  

1. Яка техніка виконання вправи?  

2. Чи виконували ви колись дану вправу? 

 

Для зворотного зв’язку:  

викладач Вершигора Віктор Дмитрович  

vershyhora.v@gmail.com 

 

 

Зворотній звязок-otradniy2708@gmail.com


